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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по петиции

PETI_PV(2020)296_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 20 януари 2020 г., 15.00 – 18.30 ч.

и от 21 януари 2020 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в понеделник, 20 януари 2020 г., в 15.05 ч. под 
председателството на Татяна Жданока (първи заместник-председател).

1. Приемане на проекта на дневен ред OJ– PE 646.807

           FdR 1196475
Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

2. Одобрение на протоколите на заседанията от: 

• 11 – 12 ноември 2019 г. PV- PE 643.238
FdR 1196519 + приложения

• 2 – 3 декември 2019 г. PV- PE 644.850
FdR 1194172 + приложения

Протоколите бяха одобрени.
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3. Съобщения на председателя

Резултатите от писмената процедура относно точките от списък Б от 11 – 12 
ноември 2019 г. са следните:

– петиции № 646/2018, № 755/2018, № 145/2019 ще бъдат оставени отворени за 
разглеждане и ще бъдат включени в дневния ред на следващо заседание.

– петиция № 171/2019 ще остане отворена за разглеждане, ще бъде включена в дневния 
ред на следващо заседание и ще бъде изпратена за сведение на комисията ENVI.

– за петиции № 145/2019 и № 211/2019: – на вносителите на петициите ще бъдат дадени 
два месеца, за да реагират на отговора на Комисията.

– петиция № 690/2018 ще остане отворена за разглеждане и ще бъде разгледана заедно 
с петиция № 784/2019.

– разглеждането на петиции № 124/2019 и № 178/2019 ще бъде приключено.

Резултатите от писмената процедура относно оспорваните препоръки са следните:

– оспорваните препоръки за петиции № 515/2019 и № 541/2019 бяха приети във вида, 
предложен от председателя.

– петиции № 536/2019, № 551/2019, № 563/2019, № 596/2019 бяха приети във вида, 
предложен от група Verts;

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

Конкуренция

4. Петиция № 984/2018, внесена от C. T., с гръцко гражданство, относно 
процедурата за продажба на лигнитни централи на DEH SA (гръцката 
електрическа компания) в Мелити и Мегалополи
 
Оратори: Франческо Материя (ЕК, ГД „Конкуренция“), Лорант Винце, Лефтерис 
Николау-Алаванос, Алекс Аджус Салиба, Татяна Жданока и Констандинос Арванитис.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане, да се изиска от Комисията 
актуална информация относно резултата от новата тръжна процедура, открита на 8 март 
2019 г. и отложена поради изборите, и да се изпрати за сведение на комисията EMPL.
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Околна среда

5. Петиция № 0620/2018, внесена от Т.К., с гръцко гражданство, подкрепена от 
43 подписа, относно опазването на околната среда в миннодобивния район 
Халкидики, Гърция

Петиция № 0917/2013, внесена от Сотириос Адамопулос, с гръцко гражданство, 
относно добива на злато в Скурис (Халкидики) и полученото вследствие на това 
замърсяване на околната среда

Петиция № 0001/2016, внесена от Исмаел Антонио Лопес Перес, с испанско 
гражданство, от името на екологична асоциация „Petón Do Lobo“, относно 
обезлесяване, причинено от мината Скурис в Халкидики, Гърция

Оратори: Кириакос Панагиотопулос (представляващ вносителя на петиция 
№ 0620/2018), Сотириос Адамопулос (вносител на петицията), Янис Куниниотис (ЕК, 
ГД „Околна среда“), Маргрете Аукен, Лорант Винце, Констандинос Арванитис, 
Лефтерис Николау-Алаванос, Алекс Аджус Салиба и Татяна Жданока.

Решение:   петициите да останат отворени за разглеждане, да се изиска от Комисията да 
проучи отново новите и старите твърдения на вносителите на петицията, и по-
специално да докладва относно съответствието на проекта с Директива 2001/42/ЕО 
(която предвижда изготвянето на стратегическа екологична оценка (SEA)) и с 
Конвенцията от Орхус.

Заседанието беше възобновено в 16.02 ч. под председателството на Дулорс Монсерат 
(председател).

Енергетика

6. Петиция № 0668/2018, внесена от P. T., с българско гражданство, относно 
предполагаемото нарушение на Регламент № 1698/2005/ЕО и 
Директива 2009/28/ЕО от страна на Република България
 
Оратори: Пиер Лоек (ЕК, ГД „Енергетика“), Емил Радев, Маргрете Аукен, Татяна 
Жданока и Алекс Аджус Салиба.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане и да се изпрати на комисията 
ITRE за становище.

7. Петиция № 0838/2018, внесена от Клаус Замер, с германско гражданство, 
относно оборудването на електрически превозни средства за приемане на 
електроенергия от мрежата
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Оратори:  Клаус Замер (вносител на петицията), Сабине Кроме (ЕК, ГД „Енергетика“), 
Кай Тулиус (ЕК, ГД „Мобилност и транспорт“), Лорант Винце, Алекс Аджус Салиба и 
Маргрете Аукен.

Решение:   петицията да остане отворена за разглеждане, да се изиска актуална писмена 
информация от Комисията, по-специално относно оценката на Директива 2014/94/ЕС и 
да се изпрати на комисията ITRE за становище.

Транспорт – Данъчно облагане

8. Петиция № 0854/2018, внесена от М.К., с германско гражданство, от името на 
Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (Германска общност на приятелите на 
железниците), относно изменение на закона за данъка върху оборота за различните 
видове транспорт в туристическия трафик 

Оратори: Арне Кубица (ЕК, ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“), Лорант Винце 
и Маргрете Аукен.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане и да се изиска актуална 
информация от Комисията, по-специално относно текущите преговори, свързани с 
предложеното законодателство в областта на ДДС .

9. Петиция № 0274/2019, внесена от T. H., с финландско гражданство, относно 
данъчното облагане на зареждането на електрически автомобили във Финландия

Оратори: Ивар Туоминен (ЕК, ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“), Ан-Мари 
Брун (ЕК, ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“), Петер Яр и Маргрете Аукен.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане и да се изчака преразглеждането 
на Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията и 
приемането на Зеления пакт.

10. Отлага се

Европейска сметна палата

11. Специален доклад № 14/2019 на Европейската сметна палата: „Споделете 
мнението си!“: Обществените консултации на Комисията ангажират гражданите, но 
информационните дейности, насочени към обществеността, не са достатъчни“:
– представяне от докладчика г-жа Анеми Туртелбом

Оратори:  Анеми Туртелбом (Европейска сметна палата), Антонина Чиполоне (ЕК, 
Генерален секретариат), Маргрете Аукен, Петер Яр и Дулорс Монсерат. 
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Околна среда – качество на въздуха

12. Петиция № 0096/2019, внесена от Арнау Доменек Ромеро, с испанско 
гражданство, относно създаването на стандартен знак за замърсяването на въздуха 
на равнището на ЕС и класифицирането на превозните средства за ограничаване 
на трафика 

Оратори:  Манс Линдберг (ЕК, ГД „Мобилност и транспорт“), Петер Яр и Маргрете 
Аукен.

Решение:   петицията да остане отворена за разглеждане, да се изиска актуална 
информация от Комисията и да се изпрати за сведение до комисията TRAN.

13. Петиция № 0837/2018, внесена от Маркус Баумгарт, с германско гражданство, 
относно замърсяването на въздуха от въздухоплавателни средства
 

Оратори:  Филип Лене (ЕК, ГД „Мобилност и транспорт“) и Петер Яр. 

Решение:   петицията да остане отворена за разглеждане и да се изиска актуална 
информация от Комисията.
 

14. Петиция № 0080/2019, внесена от I. T. G., с испанско гражданство, от името на 
„Plataforma frenem la contaminació“, за качеството на въздуха в района Грау в Кастейон, 
Валенсия
 

Оратори:  I.T.G (вносител на петицията), Луция Бернан Сауконен (ЕК, ГД „Околна 
среда“), Маргрете Аукен, Петер Яр и Идоя Вилянуева Руис. 

Решение:   петицията да остане отворена за разглеждане, да се изиска актуална 
информация от Комисията и да се изпратят писма до компетентните испански органи 
(по-специално испанското Министерство на екологичния преход и Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (Generalitat 
Valenciana) и местните органи), за да се поискат разяснения. 

15. Петиция № 0943/2018, внесена от M. J., с германско гражданство, относно 
тълкуването и прилагането на мерки за борба със замърсяването на въздуха в 
Германия и в други държави – членки на ЕС

Оратори:  Михаел Клинкенберг (ЕК, ГД „Енергетика“), Петер Яр, Маргрете Аукен и 
Алекс Аджус Салиба. 
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Решение:   петицията да остане отворена за разглеждане и да се изиска актуална 
информация от Комисията.

Заседанието беше закрито в 18.00 ч.

***

21 януари 2020 г., вторник

Заседанието беше възобновено във вторник, 21 януари 2020 г., в 9.05 ч. под 
председателството на Дулорс Монсерат (председател).

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

Заседанието беше закрито в 10.26 ч.

***

Заседанието беше възобновено в 10.35 ч. под председателството на Дулорс 
Монсерат (председател).

*** Време за гласуване *** (електронно гласуване)

17. Становище относно решението на Съвета относно сключването на 
Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия  
(2018/0427(NLE))
Докладчик: МОНСЕРАТ (PPE)
– приемане на проекта на становище под формата на писмо
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Становището беше прието (23 гласа „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“).

*** Край на гласуването ***

Информационно общество

18. Петиция № 0038/2019, внесена от Лехел Бернад, с румънско гражданство, 
относно дискриминация от страна на eBay срещу купувачи от Румъния  

Оратори:  Жасмин Батиста (ЕК, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“), 
Петер Яр, Алекс Аджус Салиба и Лорант Винце.

Решение:   петицията да остане отворена за разглеждане и да се изчака докладът на 
Комисията през март 2020 г.

19. Петиция № 1167/2018, внесена от Димитриос Пайкопулос, с гръцко 
гражданство, относно продажбата на пазара в Гърция и в ЕС на продукти на Huawei 
и относно преглед на всички далекосъобщителни устройства в ЕС, с цел да се 
гарантира сигурността и да се елиминират всички шпионски мрежи
 

Оратори:  Доменико Ферара (ЕК, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“), 
Алекс Аджус Салиба и Лорант Винце. 

Решение:   да се приключи разглеждането на петицията.

Здравеопазване

20. Петиция № 1151/2018, внесена от Холгер Вагнер, с германско гражданство, 
относно независим научен преглед на документираните рискове за здравето от 
електромагнитните полета и искане за отлагане на разгръщането на 5G мрежите   

Оратори:  Франц Кархер (ЕК, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“), Лорант 
Винце, Алекс Аджус Салиба, Клаус Бухнер и Дулорс Монсерат.

Решение:   петицията да остане отворена за разглеждане, да се изиска актуална 
информация от Комисията, по-специално относно оценки на въздействието и програми 
на Комисията, и да се изпрати за сведение до комисията ENVI.
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21. Петиция № 0477/2019, внесена от Густаво Адолфо Серано Идалго, с испанско 
гражданство, от името на Националната асоциация за проекта „Nemesis“, относно 
регламентирането на употребата на канабис

Оратори:  Густаво Адолфо Серано Идалго (вносител на петицията), Едит Хофер (ЕК, ГД 
„Миграция и вътрешни работи“), Агнес Матьо-Мендес (ЕК, ГД „Здравеопазване и 
безопасност на храните“), Алекс Аджус Салиба и Лорант Винце. 

Решение:   да се приключи разглеждането на петицията.

Данъчно облагане – Пол

22. Петиция № 0291/2018, внесена от А. N. М., с испанско гражданство, 
подкрепена от 3 подписа, относно ценовата дискриминация, основана на пола

Петиция № 1124/2015, внесена от D.S., с британско гражданство, относно 
намаляване на нула процента на данъка добавена стойност (ДДС) върху 
санитарните продукти за жени

Петиция № 0018/2019, внесена от Елеонора Станкато, с италианско гражданство, 
относно премахването на ДДС в размер на 22% върху пелените и санитарните 
продукти

Петиция № 0435/2019, внесена от Ариана Кампануоло, с италианско гражданство, 
относно данък върху продуктите за жени

Оратори:  Алваро Оливейра (ЕК, ГД „Правосъдие и потребители“), Роберто Микиелето 
(ЕК, „Данъчно облагане и митнически съюз“), Патриция Тоя, Лорант Винце, Алекс 
Аджус Салиба, Татяна Жданока и Адам Коша.
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Решение:   петициите да останат отворени за разглеждане и да се изиска актуален отговор 
от Комисията.

Становище

23. Становище относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС през 
2017 г. и 2018 г. 
(2019/2132 (INI))
Докладчик: РУИС ДЕВЕСА (S&D)

– разглеждане на проект на становище 

Оратори:  Алекс Аджус Салиба (от името на Доменек Руис Девеса), Адам Коша, Джорди 
Каняс, Ангел Джамбазки и Рене Слотес (ЕК, Генерален секретариат)

Заседанието беше закрито в 12.04 ч.

***

Заседанието беше възобновено в 14.41 ч. под председателството на Дулорс Монсерат 
(председател).

24. Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите

1. Приемане на дневния ред

Проектът на дневен ред беше приет. 

2. Съобщения на председателя

Председателят информира координаторите относно блокираната от Парламента 
ситуация във връзка с евентуалното председателство на рамката на Конвенцията 
на ООН за правата на хората с увреждания. Тя ще им докладва за всяко ново 
развитие.
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Председателят информира координаторите за утвърждаването от страна на 
Комисията на гражданската инициатива „Minority SafePack – един милион 
подписа за многообразието в Европа“. Крайният срок за провеждане на 
изслушването е 10 април 2020 г.

3. Приемане на проекта на дневен ред за заседанието на комисията PETI на 19-20 
февруари 2020 г. 

Проектът на дневен ред беше приет.

4. Искания от групите:

а) По отношение на исканията на Verts/ALE:

Беше решено към дневния ред за февруари да се включат петиция № 0865/2018 
относно действителната деинституционализация и независимия живот на хората 
с увреждания в България и петиция № 0143/2019 относно депонирането на 
отпадъци в Реал (Валенсия), както и да се приложи процедурата по спешност за 
петиция № 1156/2019 относно едно-единствено седалище на ЕП, която също ще 
бъде включена към дневния ред за февруари. 

б) По отношение на исканията на GUE:

Беше решено да се приложи процедурата по спешност за петиция № 1140/2019 
относно проекта за литиева мина (Касерес, Испания) и за петиция № 1059/2019, 
внесена от J.L.A.C, относно замърсяването на водите в Мар Менор в Мурсия и 
беше решено последната петиция да се включи към дневния ред за февруари. 

в) По отношение на искането на г-жа Еви (NI):

Беше решено към дневния ред за февруари да се включи петиция № 0811/2017, 
внесена от Джовани Кортезе, с италианско гражданство, „относно проекта за 
изграждане на два басейна за задържане на водата на река Севезо“.

5. Доклади и становища

а) Годишният доклад за 2019 г. на комисията PETI беше възложен на групата 
ECR.

б) Координаторите постигнаха съгласие да поискат разрешение за изготвяне на 
доклад относно защитата на гражданите на ЕС по силата на Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания, като се основават на петициите (доклад за 
изпълнение). Докладът беше възложен на групата S&D.

в) Координаторите решиха, че комисията PETI следва да изготви становище 
относно доклада на комисията AFET относно Турция – годишен доклад за 
напредъка за 2019 г. 
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г) Координаторите решиха, че комисията PETI следва да изготви становище във 
връзка с доклада на комисията AFET и на комисията INTA относно мандата за 
преговори относно бъдещите отношения с Обединеното кралство. Становището 
беше възложено на групата PPE.

6. Констативни посещения

Координаторите решиха, че комисията PETI следва да проведе през втората 
половина на 2020 г. следните две констативни посещения: – констативно 
посещение до германската Служба за защита на децата и младежите (Jugendamt); 
– констативно посещение до Баската автономна област в Испания.

Освен това координаторите решиха, че комисията PETI следва да поиска 
разрешение за провеждане на констативно посещение, което вероятно ще се 
проведе през юли, в САЩ, за да се срещне с членове на Конгреса и да обсъди 
въздействието на американския Акт за спазване на данъчното законодателство 
във връзка със задгранични сметки (FACTA). 

Координаторите приеха за сведение имената на членовете на ЕП, участващи в 
констативното посещение в България.

7. Съвместно изслушване на комисията PETI и комисията TRAN

Координаторите одобриха проекта на програмата на съвместното изслушване на 
комисията PETI и комисията TRAN на тема „Как да се подобрят правата на 
потребителите в сектора на въздухоплаването?“, което е насрочено по време 
на заседанието на комисията PETI на 29 април 2020 г. 

Координаторите ще предложат експертите до 31 януари 2020 г. по електронна 
поща на секретариата на комисията PETI.

8. Изслушвания и експертни становища от тематичния отдел

Координаторите решиха да отложат обсъждането на изслушванията, поискани от 
групите, до следващото заседание на координаторите през февруари, за да се даде 
възможност за предложения от всички групи. 

Координаторите решиха да отложат до следващото заседание на координаторите 
през февруари решението относно искането на групата S&D за провеждане на 
семинар относно „Правата на ЛГБТИ в Европа“ през втората половина на 2020 г.

Координаторите се съгласиха да поискат подготвително проучване от тематичния 
отдел за изслушването на успешната Европейска гражданска инициатива „End the 
Cage Age“ („Край на ерата на клетките“).

9. Бюджет за 2020 г.
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Координаторите приеха за сведение писмото от председателя на комисията 
BUDG от 17 декември 2019 г. и решиха, че комисията PETI следва да не изготвя 
становище относно годишния бюджет за 2021 г.

10. Работна програма на Европейската сметна палата

Координаторите се съгласиха да представят предложението на групата Renew 
относно „Оценка на използването на фондовете и програмите на ЕС за борба с 
бедността в рамките на ЕС“ и предложението на групата GUE относно 
„Хуманното отношение към животните по време на транспорт  – ЕС зачита 
ли хуманното отношение към животните по време на транспорт?“, като 
принос към работната програма на Европейската сметна палата за 2021 г.

11. Оспорвани препоръки

Оспорваните препоръки за петиции № 0631/2019, № 0633/2019, № 0738/2019, 
№ 0780/2019 бяха приети във вида, предложен от председателя. Оспорваните 
препоръки за петиции № 0768/2019, № 0778/2019, № 0779/2019 и № 0790/2019 
бяха приети във вида, предложен от групата Verts. Петиция № 0782/2019 беше 
приета във вида, предложен от групата Renew.

12. Точки от списък Б

Координаторите се съгласиха да оставят отворени за разглеждане и да насрочат 
за обсъждане на бъдещо заседание следните петиции: № 0389/2018, № 0867/2018, 
№ 0830/2018, № 1146/2018, № 0065/2019, № 0216/2019, № 0310/2019. Накрая, 
координаторите се съгласиха да приключат разглеждането на петиция 
№ 0104/2019, след като изпратят за сведение петицията и отговора на Комисията 
до комисията ENVI.

13. Въпроси за сведение

Координаторите приеха за сведение промяната в графика на комисията PETI, 
регистрацията на Европейската гражданска инициатива „Stop Finning – Stop the 
trade“ (Спрете рязането на перки на акули — спрете търговията), проекта на 
програма на семинара относно защитата на правата на хората с увреждания, два 
списъка № 3 и редица получени писма.

Координаторите се запознаха с точките за сведение:

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 18 декември 2019 г.
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Списък № 3 относно петициите с номера от 1107–19 до 1184–19

1. Въпроси, които изглежда не попадат в сферите на дейност на Съюза
1130–19, 1131–19, 1149–19, 1159–19, 1167–19, 1168–19, 1171–19, 1173–19, 1175–
19,     1177–19, 1181–19, 1183–19,1184–19

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

1119-19

3. Непоследователна обосновка с неясна връзка със сферите на дейност на Съюза
              1139-19

Петиции № 1109–19, № 1116–19 и № 1147–19 бяха извадени от Списък № 3.

б) 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 15 януари 2020 г.

Списък № 3 относно петициите с номера от 1185–19 до 1265–19.

1 Въпроси, които изглежда не попадат в сферите на дейност на Съюза
1192-19, 1196-19, 1198-19, 1207-19, 1209-19, 1210-19, 1218-19, 1221-19, 1226-19, 
1227-19, 1242-19, 1255-19, 1256-19, 1258-19, 1265-19.

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

1193-19, 1225-19

3. Непоследователна обосновка с неясна връзка със сферите на дейност на Съюза
              1206-19, 1208-19, 1212-19, 1213-19, 1215-19, 1216-19, 1240-19

Петиции № 1232–19 и № 1205–19 бяха извадени от Списък № 3.
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в) Получени писма:

– потвърждение за получаване на петиция № 344–19 от страна на комисията AGRI
– становище на комисията AGRI относно петиция № 0315–19 за предоставяне на 
информация за храните на потребителите
– становище на комисията AGRI относно петиция № 1124–18 за хуманно 
отношение към медоносните пчели
– становище на комисията ENVI относно петиции № 1078–18, № 1091—18, 
№ 1105–18 относно предприятие за производство на биогаз в България
– потвърждение от страна на комисията INTA за получаване на петиция 
№ 0280–19 относно производителите на портокали във Валенсия
– отговор от постоянното представителство на Обединеното кралство на 
петиция № 0830–19 относно оттеглянето на Обединеното кралство от участие в 
заседания
– отговор от г-н Верхофстад на петиции № 305, № 311, № 327 от 2019 г. относно 
излизането на Обединеното кралство от ЕС
– отговор от белгийското постоянно представителство на петиция № 1116–18 
относно Ryanair
– отговор от Федералното министерство на транспорта на Република Австрия на 
петиция № 1116–18 относно Ryanair
– отговор от испанските органи на петиция № 915–15 (на испански език)
– отговор от испанските органи на петиция № 915–15 (превод на английски 
език)
– отговор от испанските органи на петиции № 393–13, № 566–13, № 478–13, 
№ 738–15
– отговор от испанските органи на петиции № 393–13, № 566–13, № 478–13, 
№ 738–15 на английски език
– бележка относно петицията и решенията на испанския Върховен съд – ES 
1694-14-'Aigua és
   Vida'
– бележка относно петицията и решенията на испанския Върховен съд – ES 
1694-14-'Aigua és
  Vida'
– писмо от финландското председателство относно Акта за спазване на 
данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA)
– писмо от финландското председателство до Министерството на финансите на 
САЩ относно Акта за спазване на данъчното законодателство във връзка със 
задгранични сметки (FATCA)
– отговор от словашките органи на петиция № 1116–18 относно Ryanair
– отговор от словашките органи на петиция № 1116–18 относно Ryanair
– отговор на комисията IMCO на петиция № 0373–19 относно игрите „gacha“
– отговор от Министерството на здравеопазването на Испания във връзка с 
петиции № 371–19 и № 2582–13
– писмо от Министерството на правосъдието във връзка с петиция 1233-2015
– министърът на здравеопазването на Испания изпраща петиция № 271–19 до 
Министерството на труда
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Хуманно отношение към животните

25. Петиция № 1114/2018, внесена от M.S., с финландско гражданство, относно 
предполагаемо жестоко отношение към кучета в Кипър
 

Оратори:  Кирстен Ворнхаген (ЕК, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“) и 
Татяна Жданока.

Решение:   петицията да остане отворена за разглеждане, да се изиска актуален писмен 
отговор от Комисията и да се изпрати писмо до Съвета на Европа.

26. Петиция № 1868/2014, внесена от Волфганг Арнолд, с германско гражданство, 
относно спирането на избиването на бездомни кучета в Румъния 

Петиция № 1484/2016, внесена от Мирча Шербъниу, с румънско гражданство, 
относно лошото отношение към бездомните животни в Румъния

Оратори:  Мария Васи (представляваща вносителката на петиция № 1484/2016), Кирстен 
Ворнхаген (ЕК, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“), Рамона Стругариу, 
Емил Радев, Татяна Жданока и Мартин Бушман. 

Решение:   петициите да останат отворени за разглеждане, да се изиска писмен отговор 
от Комисията и да се изпрати писмо до Съвета на Европа.

27. Петиция № 0475/2016, внесена от Габриела Пападопова, с българско 
гражданство, от името на няколко асоциации за защита на животните, подкрепена 
от 464 подписа, относно пренебрегването на бездомните кучета в България
  

Оратори:  Марта Георгиева (вносител на петицията), Кирстен Ворнхаген (ЕК, ГД 
„Здравеопазване и безопасност на храните“), Алекс Аджус Салиба, Татяна Жданока, 
Емил Радев, Иво Христов и Андрей Слабаков

Решение:   петициите да останат отворени за разглеждане, да се изиска писмен отговор 
от Комисията и да се изпрати писмо до Съвета на Европа.
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28. Петиция № 0082/2018, внесена от A.D., с литовско гражданство, относно 
предполагаемо пренебрегване на жестоко отношение към животни от страна на 
общинските органи в Клайпеда (Литва)
 
Оратори:  Аста Страздиене (вносителка на петицията), Юрате Кайокаите (вносителка на 
петицията) и Кирстен Ворнхаген (ЕК, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“). 

Решение:   петицията да се остави отворена за разглеждане и да се изпрати писмо до 
Съвета на Европа.

Заседанието продължи в 15.59 ч. под председателството на Татяна Жданока 
(заместник-председател).

29. Петиция № 0823/2013, внесена от Торстен Шегер, с германско гражданство, 
относно нормативните актове, които позволяват да се убиват кучета в Дания  

Оратори:  Кирстен Ворнхаген (ЕК, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“) и 
Мартин Бушман.

Решение:   петицията да остане отворена за разглеждане, да се изиска писмен отговор от 
Комисията и да се изпрати писмо до Съвета на Европа.

30. Петиция № 0443/2018, внесена от Марко Джованели, с италианско 
гражданство, подкрепена от 80 000 подписа, от името на „Future 4 Wildlife“, 
призоваваща към приемането на специално законодателство за защита на и 
управление на хуманното отношение към домашни любимци и домашни и 
безстопанствени животни в ЕС

Петиция № 0167/2017, внесена от Катрин Джиоргали, с кипърско гражданство, 
относно незабавното създаване на орган на ЕС, отговарящ за хуманното отношение 
към животните

Оратори:  Катрин Джиоргали (вносителка на петиция № 0167/2017), Кирстен Ворнхаген 
(ЕК, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“), Алекс Аджус Салиба и Елеонора 
Еви. 

Решение:   петициите да останат отворени за разглеждане и да се поиска извършване на 
повторна оценка на положението от Комисията.

31. Петиция № 0061/2019, внесена от Изабела Кавалети, с италианско 
гражданство, относно забрана за риболова на акули и продажбата на продукти от 
акули 
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Оратори:  Катажина Яниак (ЕК, ГД „Морско дело и рибарство“), Мартин Бушман и 
Елеонора Еви. 

Решение:   петицията да остане отворена за разглеждане и да се изискат допълнителни 
действия от Комисията.

Заседанието беше възобновено в 16.36 ч. под председателството на Дулорс Монсерат 
(председател).

Околна среда

32. Петиция № 0354/2019, внесена от Жуан Симонет Понс, с испанско 
гражданство, от името на Асоциацията на младите земеделски стопани на 
Балеарските острови, относно разширяването на специалните защитени зони за 
птици (СЗЗ) на Балеарските острови, Испания
   

Оратори:  Жуан Симонет Понс (вносител на петицията), Луиза Самарели (ЕК, ГД 
„Околна среда“), Роса Естарас Ферагут, Андрей Слабаков и Алекс Аджус Салиба.

Решение:   петицията да остане отворена за разглеждане, да се изиска актуална 
информация от Комисията и да се изиска от балеарското правителство да изпрати цялата 
необходима информация.

Икономически и парични въпроси

33. Петиция № 0231/2019, внесена от Рафаел Санчес Бойеро, с испанско 
гражданство, от името на ANVIFA, относно компенсация и обезщетение за 
жертвите на Forum Filatelico и измамата Afinsa
  

Оратори:  Рафаел Санчес Бойеро (вносител на петицията), Фина Арсе (вносителка на 
петицията), Жан-Кристоф Никез Шато (ЕК, ГД „Финансова стабилност, финансови 
услуги и съюз на капиталовите пазари“), Роса Естарас Ферагут, Мартин Бушман, Джорди 
Каняс, Андрей Слабаков, Алекс Аджус Салиба и Ана-Мишел Асимакопулу
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Решение:   петицията да остане отворена за разглеждане и да се изпрати писмо до 
испанските органи, в което да се попита как ще бъдат обезщетени жертвите.

Европейски институции

34. Петиция № 0939/2018, внесена от Анджей Халицки, с полско гражданство, 
относно Европейския кодекс за добро поведение на администрацията
  

Оратори:  Дорте Кристенсен (ЕК, Генерален секретариат), Лорант Винце, Маргрете 
Аукен и Алекс Аджус Салиба.

Решение:   да се приключи разглеждането на петицията. Европейският омбудсман и 
членът на Комисията Марош Шефчович ще бъдат поканени, за да обсъдят този въпрос.

Заседанието продължи в 17.39 ч. под председателството на Татяна Жданока 
(заместник-председател).

35. Петиция № 0186/2018, внесена от Пиер Паоло Волпе, с италианско 
гражданство, подкрепена от три подписа, относно дискреционните правомощия на 
Комисията за контрол върху прилагането на правото на ЕС от страна на държавите 
членки (членове 17 и 258 от ДФЕС)

Оратори:  Пиер Паоло Волпе (вносителя на петицията), Винченцо де Микеле (адвокат на 
вносителя на петицията), Уилям Слийт (ЕК, Генерален секретариат), Маргрете Аукен, 
Алекс Аджус Салиба, Лорант Винце, Елеонора Еви и Татяна Жданока.

Решение:   петицията да остане отворена за разглеждане и да се изпрати на комисията 
AFCO за становище във връзка с резолюцията относно бъдещето на Европа.

36. Разни въпроси

Няма.

37. Дата и място на следващото заседание

    19.2.2020 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.
    20.2.2020 г., 9.00 – 12.30 ч.

Заседанието беше закрито в 18.10 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:

1136/2018, 0035/2019, 0149/2019, 0236/2019, 0240/2019, 0265/2019, 0302/2019, 0378/2019 

Следните петиции ще останат отворени за разглеждане:

№ 0707/2018, № 0006/2019, № 0049/2019, № 0078/2019 и № 0287/2019 

o O o

Приложения:

Списък с петиции, обявени за допустими след последното заседание на комисията по 
петиции от 2 – 3 декември 2019 г.

38. Резултати от окончателните гласувания
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