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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по петиции

PETI_PV(2019)292_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 2 октомври 2019 г., 9.00 − 12.30 ч. и 14.30 − 18.30 ч.,

и 3 октомври 2019 г., 9.00 − 12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в сряда, 2 октомври 2019 г., в 9.01 ч., под 
председателството на Дулорс Монсерат (председател).

1. Заседание на координаторите (при закрити врати) от 9.00 до 10.00 ч. 

Заседанието беше закрито в 10.18 ч.

***

Заседанието беше възобновено в 10.19 ч. под председателството на Дулорс 
Монсерат (председател).

2. Приемане на проекта на дневен ред OJ– PE 641.304

 FdR 1189501
Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

3. Одобряване на протоколите от заседанията от: 

• 4 – 5 септември 2019 г. PV- PE 641.087
FdR 1188173 + приложения

Протоколите бяха одобрени.
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4. Съобщения на председателя

Няма.

5. Доклад относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман 
през 2018 г.
Докладчик: ЯР (PPE)
(2019/2134(INI)
(краен срок за внасяне на изменения: 7.10.2019 г. до 15:00 ч. /гласуване: 12.11.2019 г. 
/пленарно заседание: декември 2019 г.)

– разглеждане на проекта на доклад

Оратори: Петер Яр, Елеонора Еви, Маргрете Аукен, Кристиан Терхеш, Яна Том, Косма 
Злотовски, Паскал Льофевр (EК, ГС)

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

6. Петиция № 0672/2018, внесена от Дан Читу, с румънско гражданство, 
относно замърсяването на въздуха от депото за отпадъци Рудени в Букурещ, 
Румъния

Петиция № 0673/2018, внесена от Каталин Матееску, с румънско гражданство, от 
името на асоциация „STOP Poluarii Provenite De La Groapa De Gunoi Iridex – 
Chiajna – Rudeni“ относно замърсяването на въздуха от депото за отпадъци Рудени 
в Букурещ, Румъния

Петиция № 0674/2018, внесена от A. P., с румънско гражданство, относно 
замърсяването на въздуха от депото за отпадъци Рудени в Букурещ, Румъния

Петиция № 1039/2018, внесена от Валентина Куку, с румънско гражданство, 
относно замърсяването на въздуха от депото за отпадъци Рудени в Букурещ, 
Румъния

Петиция № 0156/2019, внесена от A. U., с румънско гражданство, относно тежко 
замърсяване в северните части на Букурещ, Румъния

Оратори: Александра-Ема Добре (EК – ГД „Околна среда“ (ENV)), Кристиан Терхеш, 
Яна Том

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изиска актуална 
информация от Комисията.
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7. Петиция № 0581/2016, внесена от C. M., с румънско гражданство, относно 
предполагаеми нередности, свързани със събирането и изгарянето на опасни 
медицински отпадъци на територията на Румъния

Оратори: Александра-Ема Добре (EК – ENV), Лорант Винце, Кристиан Терхеш

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изиска актуална 
информация от Комисията, да се изпрати писмо до румънските органи.

8. Петиция № 1078/2018, внесена от Величка Величкова, с българско 
гражданство, подкрепена от 182 подписа, относно нарушаването на 
законодателството в областта на околната среда в съоръжение за биогаз в село 
Царевец, община Мездра, България

Петиция № 1091/2018, внесена от Галина Тошева, с българско гражданство, 
подкрепена от 595 подписа, относно искане за извеждане от експлоатация на 
инсталация за биомаса в Труд, България

Петиция № 1105/2018, внесена от Кремена Петрова, с българско гражданство, от 
името на Асоциация „Нова Загора иска да диша“, подкрепена от 1 176 подписа, 
относно инсталация за производство на биогаз в Нова Загора, България

Оратори: Кремена Петрова (вносител на петицията), Антоанета Ризова-Калапиш (ЕК – 
ENV), Радан Кънев, Кристина Маестре Мартин де Алмагро, Яна Том

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изпрати писмо до 
Постоянното представителство на България, да се изиска актуална информация от 
Комисията и планирани възможни мерки, да се изпрати на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) за становище.

9. Петиция № 1099/2018, внесена от Юзеф Джазговски, с полско гражданство, 
подкрепена от 531 подписа, относно екологична катастрофа, причинена от 
открит добив на залежи от въглища в източната част на Велкополска

Оратори: Войчех Влодарчик (ЕК – ENV), Маргрете Аукен, Татяна Жданока, Яна Том, 
Зджислав Краснодембски, Радан Кънев, Кристина Маестре Мартин де Алмагро

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изпрати писмо до 
полското правителство, ако комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
(ITRE) е упълномощена за целта, да се изпрати писмо с искане за покана на един или 
двама членове на комисията по петиции (PETI) 

10. Петиция № 0059/2017 внесена от Исмаел Антонио Лопес Перес, с испанско 
гражданство, от името на „Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo“, относно 
волфрамовата мина в Лусаме, Галисия
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Оратори: Ксоан Евънс Пин (представляващ вносителя на петицията), Даниел 
Фернандес Гомес (EК-ENV), Кристина Маестре Мартин де Алмагро, Маргрете Аукен, 
Татяна Жданока, Мария Сорая Родригес Рамос, Хуан Игнасио Соидо Алварес, Яна Том

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се поиска от Комисията 
писмена оценка на отговора, предоставен от регионалното правителство на Галисия.

Заседанието беше закрито в 12.07 ч.

* * *

Заседанието беше възобновено в 14.38 ч. под председателството на Дулорс Монсерат 
(председател).

11. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

1. Приемане на дневния ред
Проектът на дневен ред беше приет. 

2. Съобщения на председателя
Председателят ще разговаря с председателите на комисиите ENVI и AGRI, за да се 
намери решение относно изслушването на тема „Преоценка на популацията на вълци в 
ЕС“.

3. Приемане на дневния ред за заседанието на комисията PETI на 11 – 12 октомври 
2019 г. 
Дневният ред беше приет.

4. Искания от групите:
а) По отношение на исканията на S&D:
Спешната процедура няма да се прилага към петиция 0814/2019. 
Петиция № 0271/2019, внесена от Силвия Оняте Моя, с испанско гражданство, относно 
пенсията за преживял съпруг ще бъде включена в дневния ред за ноември.

б) По отношение на исканията на Verts/ALE:
Петиции 0386/2018, 0174/2018 и 1194/2017 относно медната мина в Тоуро (Испания) ще 
бъдат включени в дневния ред за ноември. 

5. Назначаване на представители
5.1 Назначаване на членове на ЕП относно организациите, прилагащи Конвенцията за 
правата на хората с увреждания (CRPD) и Мрежата на конвенцията за правата на 
хората с увреждания
Адам Коша (PPE) и Алекс Салиба (S&D) бяха назначени за представители на 
комисията PETI в рамките на ЕС относно конвенцията за правата на хората с 
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увреждания, на равни начала. 

5.2 Назначаване на членове на ЕП в Мрежата за интегриране на принципа на равенство 
между половете
Масимилиано Смерильо (S&D) беше назначен за представител на комисията PETI в 
мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете.

6. Планиране на заседания на комисията PETI за 2020 г.
Планирането на заседания на комисията PETI за 2020 г. беше одобрено.

7. Становища
Комисията PETI ще изготви становище към доклада на комисията по правни въпроси 
(JURI) на тема „Контрол на прилагането на европейското право: 2017 г. и 2018 г“. 
Становището беше предоставено на S&D. Името на докладчика ще бъде предоставено 
на по-късен етап. 

8. Програма на изслушванията за първата половина на 2020 г.
Координаторите постигнаха съгласие, че три от изслушванията трябва да се проведат 
през първата половина на 2020 г. Тези, които получиха повече гласове бяха: 

 „Слагане край на ерата на пластмасите в Европа и управление на отпадъците“ 
(комбинация от искания на S&D и GUE). 

 „Как да увеличим правата на потребителите в сектора на въздухоплаването?“
 „Как да се отнасяме към фермерите по честен и справедлив начин в цяла 

Европа?“ 
В случай, че изслушването на тема „Преоценка на популацията на вълци в ЕС“ трябва 
да бъде отложено до 2020 г., това трето предложение ще се проведе през втората 
половина на 2020 г. 

9. Програма на пътуванията през първата половина на 2020 г.
Координаторите постигнаха съгласие за две посещения през първата половина на 
2020 г. Тези, които получиха най-голяма подкрепа, бяха:

България, с цел да се проучат банковите злоупотреби. Окончателното решение по 
обхванатите теми ще бъде взето на по-късно заседание, след като секретариатът 
подготви програма за посещението (седмица 9).

Полша, за да проучи достъпа до образование за ученици с увреждания и залесяването 
на Бяловиежа (седмица 21).

Ако една от тези възможности отпадне, предложеното констативно посещение на 
Словакия за опазване на околната среда беше това, което получи повече гласове.

10. Оспорвани препоръки 
Петиция № 0280/2019, внесена от J.B., с испанско гражданство, относно положението 
на производителите на портокали от Валенсия, ще бъдат договорени последващи 
действия като компромис и ще бъдат препратени на комисията по международна 
търговия (INTA) за становище.

11. Искания във връзка с точките от списък Б
Тази точка ще бъде разгледана, чрез писмена процедура.
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12. Изследователска програма на комисията по петиции за периода 2019 – 2020 г.
Тази точка ще бъде разгледана, чрез писмена процедура.

13. Въпроси за сведение

Координаторите се запознаха с точките за сведение.

За информация бяха предоставени следните документи:

а) Списък с регистрирани петиции, считани от Генералната дирекция за 
председателството за потенциално несъответстващи на разпоредбите на член 227 от 
ДФЕС, беше предаден на всички членове на комисията на 18 септември 2019 г.

Списък 3 относно петициите с номера от 0592-19 до 0851-19.

1. Въпроси, които изглежда не попадат в сферите на дейност на Съюза
0593-19, 0597-19, 0602-19, 0604-19, 0605-19, 0608-19, 0611-19, 0615-19, 0619-19, 
0638-19, 0641-19, 0672-19, 0679-19, 0693-19, 0696-19, 0698-19, 0708-19, 0711-19, 
0713-19, 0720-19, 0721-19, 0724-19, 0725-19, 0726-19, 0731-19, 0733-19, 0734-19, 
0735-19, 0742-19, 0747-19, 0777-19, 0799-19, 0803-19, 0806-19, 0808-19, 0811-19, 
0819-19, 0822-19, 0823-19, 0828-19

3. Непоследователна обосновка с неясна връзка със сферите на дейност на Съюза
0592-19, 0609-19, 0660-19, 0678-19, 0699-19, 0714-19, 0722-19, 0743-19, 0783-19, 
0800-19, 0807-19, 0829-19

Петиции 0654-19, 0700-19, 0718-19, 0763-19, 0804-19, 0825-19, 0802-19, 0746-19 бяха 
извадени от Списък 3.

б) Оттеглени петиции
0860/2018, 1087/2018, 0804/2019

в) Получени писма:
- отговор от членовете на Комисията, Тайсен и Андрюкайтис относно петиция 
0328/2016 
- комисия LIBE, отговор относно петиция 0660/2018
- комисия ENVI, отговор относно петиция 0879/2017
- комисия AGRI, получено относно 0020/2019 и 0076/2019
- комисия ENVI, отговор относно петиция 0510/2018
- комисия IMCO, отговор относно петиции, свързани с България
- комисия LIBE, отговор относно петиция 1125/2018
- комисия JURI, отговор относно петиция 0660/2018

Хуманно отношение към животните

12. Петиция № 0545/2015, внесена от Дитер Зосна, с германско гражданство, 
относно транспортирането на животни за клане
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Петиция № 0629/2016, внесена от Йорк Дифтурт, с германско гражданство, от 
името на Фондацията за хуманно отношение към животните – e.V, относно 
предполагаеми нарушения от страна на някои държави членки на Регламент (ЕО) 
№ 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране

Петиция №1068/2017, внесена от A. B., с италианско гражданство, относно 
автомобилния превоз на живи животни

Петиция № 1141/2017, внесена от Бернд Хефенброк, с германско гражданство, 
относно защитата на животните при транспортирането им през държави извън ЕС 
и явното неприлагане на решение на Съда на ЕС относно защитата на животните 
по време на транспортиране

Петиция № 1188/2017, внесена от P.S., с германско гражданство, относно 
транспортирането на животни

Петиция № 1231/2017, внесена от G. G., с италианско гражданство, от името на 
Фондацията за хуманно отношение към животните, подкрепена от 4 подписа, 
относно износа на живи животни от ЕС за трети държави

Петиция № 0011/2018, внесена от Марен Бестман-Аухтер, с германско 
гражданство, относно нарушаването на закони за защита на животните при 
транспортиране на животни, които ще бъдат заклани в трети държави

Петиция № 0149/2018, внесена от K. S., с германско гражданство, относно 
транспортирането на живи животни в рамките на ЕС и извън него

Петиция № 0412/2018, внесена от I. B., с германско гражданство, относно превоза 
на животни и търговията с животни в ЕС

Петиция № 1064/2018, внесена от U. P., с германско гражданство, подкрепена от 
три допълнителни подписа, относно транспортирането и клането на 
селскостопански животни от ЕС в трети държави

Петиция № 0256/2019, внесена от T. K., с германско гражданство, относно 
забраната за транспортирането на добитък в държавите – членки на ЕС и до трети 
страни

Оратори: Мануела Джакомини (вносител на петиция), Ана Рамирес Вела (ЕК – ГД 
„Здравеопазване и безопасност на храните“), Джуд Къртън-Дарлинг, Елеонора Еви, 
Мартин Бушман, Маргрете Аукен, Александер Бернхубер, Емил Радев, Яна Том

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изчака оценката на 
Комисията и публикуването на одиторския доклад и да се поиска актуализация след 
приключването.

13. Петиция № 1344/2012, внесена от Роберта Форназари, с италианско 
гражданство, относно премахването на вивисекцията в ЕС
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Петиция № 1581/2013, внесена от Даниел Бьоклер, с френско гражданство, 
относно забрана на експериментите с животни

Петиция № 0947/2017, внесена от Джулия Бейнс, с британско гражданство, от 
името на организацията PETA („People for the Ethical Treatment of Animals“ – 
„Хора за етично отношение към животните“), подкрепена от 109 802 подписа, 
относно оценката по REFIT на Регламента REACH и забраната за изпитвания 
върху животни в рамките на Регламента REACH

Оратори: Роберта Форнасари (вносител на петиция), Джулия Бейнс (вносител на 
петиция), Катрин Шуте (EК-ENV), Елеонора Еви, Марио Фуроре, Маргрете Аукен, 
Мартин Бушман, Александер Бернхубер, Джуд Къртън-Дарлинг

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изиска актуална 
информация от Комисията.

14. Петиция № 0439/2012, внесена от Андреа Рутилиано, с италианско 
гражданство, от името на „Committee Against Bird Slaughter“, относно 
неприлагането от страна на Република Кипър на Директива 2009/147/ЕО относно 
опазването на дивите птици

Оратори: Пол Спейт (EК-ENV)

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изиска актуална 
информация от Комисията.

Излизане на Обединеното кралство от ЕС – права на гражданите

15. Размяна на мнения с ръководната група на Европейския парламент по 
въпросите на излизането на Обединеното кралство от ЕС

Оратори: Ги Верхофстад, Данута Мария Хюбнер, Антонио Таяни, Джуд 
Къртън-Дарлинг, Клод Морайс, Ирина Фон Визе, Яна Том, Татяна Жданока, Доменек 
Руис Девеса, Кристиан Алард, Луиза Порит, Катрин Роуът, Себ Данс

16. Петиция № 0307/2017, внесена от Фиона Годфри, с британско гражданство, 
от името на коалицията „British in Europe“, относно гарантирането на правата на 
гражданите на Обединеното кралство в ЕС-27 и на гражданите на ЕС-27 в 
Обединеното кралство след Брексит

Петиция № 0470/2017, внесена от Игнасио Ромеро Ромеро, от името на „Españoles 
en Reino Unido - Surviving Brexit“, подкрепена от 6139 подписа, относно 
гарантирането на правата на всички пребиваващи в Обединеното кралство 
граждани на ЕС и на британските граждани в ЕС след Брексит
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Петиция № 0627/2018, внесена от Антони Валке, с белгийско гражданство, от 
името на „Клиника по правата в ЕС“, относно защитата на правата на 
гражданите в контекста на Брексит

Петиция № 0926/2018, внесена от Антони Валке, с белгийско гражданство, от 
името на „Клиника по правата в ЕС“ и Платформата за сътрудничество по 
въпросите на недокументираните мигранти (PICUM), относно съвместимостта със 
законодателството на ЕС на новата схема за уседналост за ЕС за граждани на ЕС, 
пребиваващи в Обединеното кралство

Петиция № 0097/2019, внесена от Иън Сток, с британско гражданство, относно 
признаването на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, за британски 
граждани след Брексит

Петиция № 0826/2019, внесена от Люси Набижу, с британско гражданство, от 
името на организацията „Haringey Welcome“, относно запазването на основните 
права на мигрантите и бежанците след Брексит

Оратори: Иън Сток (вносител на петиция), Джуд Къртън-Дарлинг представляващ 
Фиона Годфри (вносител на петиция), Антони Валке (вносител на петиция), Люси 
Набижу (вносител на петиция), Щефан де Ринк (EК-Работна група по член 50), Лорант 
Винце, Доменек Руис Девеса, Ирина Фон Визе, Татяна Жданока

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се следи развитието в 
подготовката до крайния срок за Брексит, както и схемата за уседналост за ЕС от 
Обединеното кралство.

17. Петиция № 1211/2017, внесена от Антони Валке, с белгийско гражданство, от 
името на EU Rights Clinic and Crossroads, Гьотеборг, относно неспазването от 
страна на Швеция на правото на ЕС по отношение на издаването на личен 
идентификационен номер (personnummer) на граждани на ЕС и техните семейства
и
Петиция № 0923/2018, внесена от Антони Валке, с белгийско гражданство, от 
името на „Клиника по правата в ЕС“, относно прилагането на Директива 
2004/38/ЕО в Швеция

Петиция № 0925/2018, внесена от Антони Валке, с белгийско гражданство, от 
името на „Клиника по правата в ЕС“, относно прилагането на Директива 
2004/38/ЕО във Франция

Петиция № 0927/2018, внесена от Антони Валке, с белгийско гражданство, от 
името на „Клиника по правата в ЕС“, относно прилагането на Директива 
2004/38/ЕО в Белгия

Оратори: Антони Валке (вносител на петиция), Фабрицио Виториа (вносител на 
петиция), Моника Мосхамер (ЕК – ГД „Правосъдие“), Доменек Руис Девеса

Решение: петициите да се оставят отворени за разглеждане, да се изпрати писмо до 
шведските, френските и белгийските власти.
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18. Петиция № 0801/2016, внесена от Дейвид Невил-Смит, с британско 
гражданство, относно последствията от референдума в Обединеното кралство във 
връзка с оттеглянето от Европейския съюз

Оратори: Вносител на петиция, Щефан де Ринк (EК-Работна група по член 50)

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, препраща петицията на 
ръководна група по въпросите на Брексит.

19. Петиция № 0830/2019, внесена от V. B., с британско гражданство, относно 
ранно оттегляне на Обединеното кралство от участие в заседания на равнище ЕС 

Оратори: Дорте Кристенсен (EК-SG), Ирина Фон Визе, Доменек Руис Девеса, Яна Том, 
вносител на петиция 801/2016, Иро Люконен (Правна служба) 

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане и да се препрати на 
правителството на Обединеното кралство.

Нарушение на Правилника

Оратори: Джорди Каняс, Яна Том

Заседанието беше закрито в 18.58 ч.

* * *

Заседанието беше възобновено в четвъртък, 3 октомври 2019 г., в 09.11 ч. под 
председателството на Дулорс Монсерат (председател).

Вътрешен пазар

20. Петиция № 0007/2018, внесена от Андре Каупър, с германско гражданство, 
относно планираното остаряване на електрически крушки и други битови 
продукти, продавани в ЕС

Оратори: Рубен Декер (EК-ENV), Алекс Аджус Салиба

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изиска актуална 
информация от Комисията.

21. Петиция № 1122/2018, внесена от F. C., с италианско гражданство, относно 
изменения на правилника за движение по пътищата на Италия относно 
използването на регистрирани в чужбина превозни средства
и 
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Петиция № 1159/2018, внесена от Юлиан Серджиу Георге, с румънско 
гражданство, относно последните изменения в италианския правилник за 
движение по пътищата във връзка с използването на регистрирани в чужбина 
превозни средства

Оратори: Роберто Мичилето (ЕК-ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“), 
Ана-Мишел Асимакопулу, Джуд Къртън-Дарлинг

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изиска актуална 
информация от Комисията.

Промишленост и предприемачество

22. Петиция № 1256/2017, внесена от Рамон Маркос Фернандес, с испанско 
гражданство, от името на Испанската федерация на автомобилните специалисти 
(CONEPA), относно правото на достъп до техническата информация, необходима 
за ремонта и поддръжката на превозни средства

Оратори: Ефрен Санчес Галиндо (EК-ГД „Вътрешен пазар, промишленост, 
предприемачество и МСП“), Ана-Мишел Асимакопулу, Джуд Къртън-Дарлинг, Сусана 
Солис Перес

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изиска актуална 
информация от Комисията, да се изпрати до комисия по транспорт и туризъм (TRAN) 
за информация.

23. Петиция № 1155/2018, внесена от J. R., с полско гражданство, относно 
липсата на контрол на емисиите от превозни средства в Полша

Оратори: Емеше Вида (EК-ГД „Мобилност и транспорт“), Александър 
фон Кампенхаузен (EК-ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и 
МСП“), Ана-Мишел Асимакопулу, Джуд Къртън-Дарлинг

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изиска актуална 
информация от Комисията.

Социални въпроси

24. Петиция № 1116/2018, внесена от Антонио Ескобар Флорес, с испанско 
гражданство, от името на SITCPLA (Sindicato independiente de Tripulantes de 
Cabina de Pasajeros – Независим съюз на кабинния екипаж), относно нарушенията 
на законодателството от страна на Ryanair в ЕС

Оратори: Антонио Ескобар Флорес (вносител на петиция), Адела Бареро Флорес (ЕК-
ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“), Татяна Жданока, Алекс 
Аджус Салиба, Кристина Маестре Мартин де Алмагро, Радан Кънев, Алексис 
Георгулис, Лефтерис Николау-Алаванос
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Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изпратят писма до 
министерствата на труда и социалните въпроси на всички държави членки, да се 
изпрати до ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ за становище, да се 
изпрати писмо до „Ryanair“.

С Татяна Жданока (първи заместник-председател) в председателство от 10.10 ч.

Данъчно облагане

25. Петиция № 0393/2013, внесена от F. T., с британско гражданство, подкрепена 
от 750 подписа, относно ново испанско законодателство, което урежда 
декларирането на активи и права, притежавани в чужбина

Петиция № 0478/2013, внесена от Патрик Льо Кам, с френско гражданство, 
относно данъчното законодателство в Испания

Петиция № 0566/2013, внесена от Антони Валке, с белгийско гражданство, от 
името на EU Rights Clinic и Abusos Urbanísticos NO, относно ново испанско 
законодателство, което урежда декларирането на активи и права, притежавани в 
чужбина

Петиция № 0738/2015, внесена от M. L. M., с испанско гражданство, относно 
изискването за деклариране на чуждестранните активи и пенсиите на данъчните 
власти 

Оратори: Антони Валке (вносител на петиция), Хуан Лопес Родригес (ЕК-ГД „Данъчно 
облагане и митнически съюз“), Георге Фалка, 

Решение: петициите да се оставят отворени за разглеждане, да се изпрати писмо до 
испанските органи.

Научни изследвания и иновации

26. Петиция № 0869/2018, внесена от J. S., с нидерландско гражданство, относно 
последните открития, свързани с научните изследвания относно плацентата

Оратори: Карим Беркук (EК-ГД „Научни изследвания и иновации“), Джуд 
Къртън-Дарлинг

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изиска актуална 
информация от Комисията.

27. Петиция № 0204/2019, внесена от Евелин Ван Ден Бринк, с нидерландско 
гражданство, относно искане за финансиране на биомедицински изследвания 
относно миалгичния енцефаломиелит

Оратори: Евелин Ван Ден Бринк (вносител на петиция), Карим Беркук (EК-RTD), Рори 
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Палмър, Мартин Бушман

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изиска актуална 
информация от Комисията.

С Дулорс Монсерат (председател) в председателство от 10.36 ч.

Увреждания

28. Петиция № 0371/2018, внесена от J. G., с испанско гражданство, от името на 
испанската асоциация за интегриране на деца с увреждания в редовни училища 
(APICO), относно приобщаващото образование за децата със специални 
потребности

Петиция № 2582/2013, внесена от Албано де Алонсо Пас, с испанско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация на децата с увреждания от страна на 
испанските органи

Оратори: Албано де Алонсо Пас (на видео), Инмакулада Пласенсия Пореро (ЕК-
EMPL), Алекс Аджус Салиба, Марио Фуроре, Адам Коша, Дулорс Монсерат

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изпрати писмо до 
националното министерство на здравеопазването и заетостта (Ministerio de Sanidad y 
Empleo) и до местните власти за конкретния случай на 2582/2013, да се посъветва 
вносителят на петицията да се свърже със CERMI (испанска комисия, представляваща 
хората с увреждания). 

29. Разни въпроси

Няма

30. Дата и място на следващото заседание

  11.11.2019 г., 15.00 – 18.30 ч.
  12.11.2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.

Заседанието беше закрито в 11.07 ч.

* * *
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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:

1399/2016, 0498/2018, 0556/2018, 0589/2018, 0592/2018, 0600/2018, 0737/2018, 
0752/2018, 0776/2018, 0778/2018, 0842/2018, 0871/2018, 0899/2018, 0945/2018, 
0947/2018, 0991/2018, 0992/2018, 1024/2018, 1110/2018, 1132/2018, 1145/2018, 
1173/2018, 1207/2018, 0017/2019, 0026/2019, 0117/2019, 0136/2019, 0245/2019 

Следните петиции ще останат отворени за разглеждане:

0371/2006, 0175/2007, 1606/2010, 0454/2011, 0172/2013, 0430/2013, 0709/2013, 
1264/2013, 1481/2013, 1552/2013, 2229/2013, 2378/2013, 2617/2013, 1887/2014, 
2520/2014, 0384/2015, 0395/2015, 1228/2015, 0270/2016, 1490/2016, 1124/2017, 
0291/2018, 0608/2018, 0631/2018, 0690/2018, 0837/2018, 0838/2018, 0930/2018, 
0943/2018, 0067/2019, 0124/2019, 0144/2019, 0178/2019 

o O o

Приложения:

Списък с петиции, обявени за допустими след последното заседание на комисията по 
петиции от 4 – 5 септември 2019 г.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
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), 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

Anna-Michelle Asimakopoulou (2), Alexander Bernhuber (1,2), Gheorghe Falcă (1,2), Peter Jahr (1),Radan Kanev (1,2), Emil 
Radev,(1), Loránt Vincze (1), Alex Agius Saliba (2), Andris Ameriks (1,2), Jude Kirton-Darling (1,2), Cristian Terheş (1), Ulrike 
Müller (1), Irina Von Wiese (1),Margrete Auken (1), Kosma Złotowski (1), Martin Buschmann (1,2), Eleonora Evi (1), Mario Furore 
(1,2),Lefteris Nikolaou-Alavanos (2) 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Cristian-Silviu Buşoi (1), Ádám Kósa (2), Rainer Wieland (2), Sylvie Guillaume (2), Domènec Ruiz Devesa (1), Jordi Cañas (1), Luisa 
Porritt (1), Alexis Georgoulis (1,2)

200 (2)

206 (3)

Gina Dowding,(1), Scott Ainslie (1), Antonio Tajani (1), Guy Verhofstadt (1), Christian Allard (1), Neena Gill (1), Seb Dance (1), 
Claude Moraes (1),Ellie Chowns (1), Barbara Ann Gibson (1), Danuta Maria Hübner (1),Sven Mikser (1) Zdzisław Krasnodębski 
(1),María Soraya Rodríguez Ramos (1),Juan Ignacio Zoido Álvarez (1), Catherine Rowett (2), Susana Solís Pérez (2), Rory Palmer (2), 
Martin Horwood, (1))

53 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

(*) Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 2.10.2019x
(2) 3.10.2019
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
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