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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по петиции

PETI_PV(2020)297_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 19 февруари 2020 г., сряда, 10.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.

и 20 февруари 2020 г., четвъртък, 9.00 – 12.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 19 февруари 2020 г., сряда, в 10.06 ч., под 
председателството на Яна Том (2-ри заместник-председател).

1. Приемане на проекта на дневен ред OJ– PE 647.006

           FdR 1198028
Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

2. Одобрение на протоколите на заседанията от: 

• 20 – 21 януари 2020 г. PV- PE 646.857
FdR 1196844  

+ приложения

Протоколите бяха одобрени.

3. Съобщения на председателя

Няма.
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Увреждания

4. Доклад на Европейския икономически и социален комитет относно: 
„Реалното право на хората с увреждания да гласуват на изборите за Европейски 
парламент“ (информационен доклад) 
– представяне от Кшищоф ПАТЕР, докладчик – Европейски икономически и социален 
комитет

Оратори: Кшищоф Патер, Инма Пласенсия Пореро (ЕК, ГД „Трудова заетост, социални 
въпроси и приобщаване“), Адам Коша, Марио Фуроре, Татяна Жданока.

в 10.30 ч.

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

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

– приемане на проекта на становище

Становището беше прието (27 гласа „за“, 0 „против“ и 2 „въздържал се“).

*** Край на гласуването ***

Становище

6. Становище към доклада по собствена инициатива относно положението с 
основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г. 
(2019/2199(INI)) (LIBE)
Докладчик: ТОМ (Renew)

– разглеждане на проект на становище

Оратори: Яна Том, Лорант Винце, Татяна Жданока, Ангел Джамбазки. 

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

Образование

7. Петиция № 1106/2018, внесена от Александер Едберг Торен, с шведско 
гражданство, относно въвеждането на интегриран процес на регистрация и 
идентификационен документ за студентите по „Еразъм“ в Европа

Оратори: Харпа Сиф Арнарсдотир (ЕК, ГД „Образование, младеж, спорт и култура“), 
Моника Мосхамер, (ЕК, ГД „Правосъдие и потребители“), Аниес Еврен, Масимилиано 
Смерильо.

Решение:   да се продължи разглеждането на петицията и да се следи за развития от 
страна на ЕК относно европейската студентска карта. 

Основни права

8. Петиция № 0594/2019, внесена от B.E., с германско гражданство, подкрепена 
от шест подписа, относно международното отвличане на деца в Япония

Петиция № 0841/2019, внесена от T.P., с италианско гражданство, относно 
международното отвличане на деца в Япония

Петиция № 0842/2019, внесена от Винсент Фишот, с френско гражданство, 
относно международното отвличане на деца в Япония

Петиция № 0843/2019, внесена от M.B., с италианско гражданство, относно 
международното отвличане на деца в Япония
(в присъствието на координатора за правата на децата и хърватското 
председателство)

Оратори: B.E. (вносител на петиция № 594/2019), Пол-Жорж Тужа (съвносител на 
петиция № 594/2019), T.P (вносител на петиция № 841/2019), Патриция де Лука ( ЕК, 
ГД „Правосъдие и потребители“), Ева Копач (координатор за правата на децата), Яна 
Том, Иняцио Корао, Лорант Винце, Кристина Маестре Мартин де Алмагро, Татяна 
Жданока, Елеонора Еви, Алекс Аджус Салиба, Ришард Чарнецки.

Заседанието продължи в 11.56 ч. под председателството на Ришард Чарнецки (3-ти 
заместник-председател).

Решение:   да се продължи разглеждането на петициите и да се следи за развития от 
страна на ЕК относно този проблем; да се изпратят писма до върховния представител 
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел и до 
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Делегацията за връзки с Япония; да се поиска разрешение за изготвяне на проект за 
кратко предложение за резолюция. 

Заседанието беше закрито в 12.16 ч.

***
Заседанието беше възобновено в 14.33 ч. под председателството на Татяна 

Жданока (първи заместник-председател).

Селско стопанство – Конкуренция

9. Петиция № 0280/2019, внесена от J.B., с испанско гражданство, относно 
положението на производителите на портокали от Валенсия.

Оратори: Люк Берлотиер(EК, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“), Сира Рего, 
Масали Агилар, Хосе Мануел Гарсия-Маргальо и Марфил, Адриан Васкес Лазара, 
Александер Бернхубер, Клара Агилера Гарсия.

Решение:   да се продължи разглеждането на петицията; да се изпрати напомнително 
писмо до комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI); от Комисията 
да се изиска да продължи наблюдението. 

Заседанието продължи в 16.16ч. под председателството на Дулорс Монсерат 
(председател).

Околна среда

10. Петиция № 0886/2016, внесена от T.M.M., с испанско гражданство, относно 
влошаващото се състояние на екосистемата в лагуната Мар Менор, Мурсия

Петиция № 1168/2016, внесена от Исабел Рубио Перес, с испанско 
гражданство, от името на Ecologistas en accion de la Region Murciana за 
опазването на Мар Менор

Петиция № 1059/2019, внесена от Хосе Луис Алварес-Кастеланос Рубио, с 
испанско гражданство, от името на Izquierda Unida los Verdes de la Région de 
Murcia, относно замърсяването и влошаването на екологичното състояние в 
Мар Менор

Оратори:  Едуардо Салазар Ортуньо (адвокат на вносителя на петиция № 1168/2016), 
Хосе Луис Алварес-Кастеланос Рубио (вносител на петиция № 1059/2019), Хосе Мария 
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Рамос Флоридо (ЕК, ГД „Околна среда“), Клара Агилера Гарсия, Хосе Рамон Бауса Диас, 
Маркос Рос Семпере, Томас Вайтц, Александер Бернхубер, Хуан Игнасио Соидо 
Алварес, Ернест Уртасун, Сира Рего.   

Решение: да се продължи разглеждането на петицията; от Комисията да бъде изискана 
писмена актуална информация; да се изпрати писмо до генералната дирекция за Мар 
Менор в рамките на областното министерство на околната среда на регион Мурсия; да 
се изпрати писмо до Ministerio de Transición Ecológica; петицията да се изпрати за 
сведение до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
(ENVI) .

11.  Петиция № 956/2016, внесена от Н. E., с германско гражданство, от името на 
група за действие „Dreiländer Region gegen Tihange“ (Регион от три държави 
срещу Тианж) относно ядрената електроцентрала „Тианж 2“

Петиция № 156/2018, внесена от Кристел Шлебуш, с германско гражданство, 
относно безопасността на атомната електроцентрала „Тианж 2“

 
Оратори:  д-р Тим Грютемайер (представляващ вносителя на петиция № 956/2016), 
Валтер Шумахер (представляващ вносителя на петиция № 156/2018), Анета Шейка (ЕК, 
ГД „Енергетика“), Паскал Аримон, Даниел Фройнд. 

Решение: : да се продължи разглеждането на петицията; от Комисията да се изиска 
допълнителна информация, като на първо място да бъде предоставен списък с 
документите, получени от белгийските органи, относно проблемите, свързани с 
безопасността на електроцентралата; отново да се изпрати писмо до белгийските органи, 
с което да се изиска да бъде предоставена информация относно безопасността на 
електроцентралата. 

12. Петиция № 690/2018, внесена от Лучиан Саулену, с румънско гражданство, 
от името на Сдружението за възраждане на Крайова (ARC), относно 
планираното разширяване на експлоатацията на атомната електроцентрала 
Козлодуй в България

Петиция № 784/2019, внесена от P.P., с българско гражданство, от името на 
група български и румънски граждани и неправителствени организации, 
относно опасения за безопасността по отношение на хранилище за 
радиоактивни отпадъци в България

Оратори:  P.P. (вносител на петиция № 784/2019), Антоанета Ризова-Калапиш (ЕК, ГД 
„Околна среда), Андрей Слабаков, Ангел Джамбазки, Петър Витанов, Емил Радев, 
Маргрете Аукен. 
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Решение: да се приключи разглеждането на петицията.

13. Петиция № 827/2018, внесена от Олга Даскали, с гръцко гражданство, 
относно предполагаеми сериозни нарушения на правото на ЕС в 
процедурата за лицензиране на четири електроцентрали в рамките на 
защитена природна територия в община Месолонги, Гърция

Оратори:  Олга Даскали (вносител), Пол Спейт (ЕК, ГД „Околна среда), Алекс Аджус 
Салиба, Маргрете Аукен, Лефтерис Николау-Алаванос, Татяна Жданока. 

Заседанието продължи в 17.26 ч. под председателството на Татяна Жданока (1-ви 
заместник-председател).

Решение: да се продължи разглеждането на петицията; да се изиска от Комисията да 
разследва твърденията на вносителите и да докладва относно това дали проектът спазва 
законите на ЕС и международните конвенции. 

Увреждания

14. Петиция № 0367/2018, внесена от Ариана Колонело, с италианско 
гражданство, относно правото на труд на лицата с увреждания

Оратори:  Инма Пласенсия Пореро (ЕК, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и 
приобщаване“), Ярослав Дуда, Киара Мария Джема, Марио Фуроре, Алекс Аджус 
Салиба, Адам Коша, Татяна Жданока.

Решение:   да се продължи разглеждането на петицията; да се изпрати писмо до 
съответните национални органи, като от тях следва да се изиска да гарантират, че 
Директивата за равно третиране в областта на заетостта се прилага на тяхната територия; 
да се изиска от Комисията допълнителна информация относно правомерното 
транспониране на Директивата. 

Заседанието беше закрито в 17.51 ч. 

* * *

Заседанието продължи в 17.52 ч. под председателството на Дулорс Монсерат 
(председател).



PV\1198119BG.docx 7/22 PE647.029v01-00

BG

15. Заседание на координаторите (при закрити врата) 

Заседанието беше закрито в 18.59 ч.

* * *

20 февруари 2020 г., четвъртък

Заседанието беше възобновено на 20 февруари 2020 г., четвъртък, в 9.03 ч. под 
председателството на Дулорс Монсерат (председател).

16. Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите

1. Приемане на дневния ред

Проектът на дневен ред беше приет.

2. Съобщения на председателя 

Председателят осведоми координаторите за своята среща с председателите на 
комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) и комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) относно евентуалното 
председателство на Парламента на рамката на Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания. Тя ще им докладва за всяко ново развитие.

Председателят осведоми координаторите, че по отношение на изискания отчет за 
изпълнение относно защитата на граждани на ЕС съгласно Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания, както става явно от петициите, комисията по 
заетост и социални въпроси (EMPL) е изискала да не се предоставя разрешение, 
докато обхватът на процедурата по собствена инициатива не бъде изяснен и 
комисията по граждански свободи (LIBE), правосъдие и вътрешни работи не 
оспори компетенциите на комисията по петиции (PETI).

Координаторите се запознаха с решението, прието в комисията, да бъде изготвен 
проект за кратко предложение за резолюция относно международното и вътрешно 
отвличане на деца от ЕС в Япония. 

3. Приемане на проекта на дневен ред за заседанието на комисията по петиции 
(PETI) на 16–17 март 2020 г.

Проектът на дневен ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол. 

Петициите относно пестицида линдан, които се отнасят до Страната на баските и 
Галисия, ще бъдат изместени в дневния ред за месец април поради регионалните 
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избори, които ще се проведат в тези региони на 5-ти април. 

Координаторите наредиха на групите да координират някои от въпросите за 
срещата с заместник-председателя Марош Шефчович, за да може времето да се 
използва по-ползотворно. 

4. Искания от групите:

a) По отношение на исканията на Европейската народна партия:

Беше взето решение да се приложи неотложна процедура за петиция № 
0087/2020 относно възможно нарушение от страна на Испания на Решение 
2017/2074 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението във 
Венесуела и тя да се включи в дневния ред за месец март. 

Петиция № 0477/2017, внесена от гражданин на Полша, относно дискриминация 
срещу журналисти и ограничения на свободата на словото в обществените медии 
в Полша; петиция № 0671/2018 относно прилагането на възпиращи мерки против 
шофирането под влиянието на алкохол или наркотици; петиция № 0352/2019, 
внесена от D.V, с румънско гражданство, относно твърдение за нарушени трудови 
права в Исландия и петиция № 0423/2019, внесена от V.M.P, с румънско 
гражданство, подкрепена от три подписа, относно твърдение за нарушени права 
на работници от ЕС в Исландия ще бъдат включени в дневния ред за месец март.

Петиция № 0954/2019 относно мерки за предотвратяване на дискриминацията 
срещу лицата с увреден слух ще бъде част от дневния ред за месец април. 

б) По отношение на исканията на Renew:

Беше взето решение да се приложи неотложна процедура за петиция № 1236/2019 
относно разрастването на откритите мини в Туров, Полша, в близост до границите 
на Германия и Чехия и тя да бъде включена в дневния ред за месец март.  Това 
беше и искането на Verts/ALE.

Петиция № 0858/2017 от името на Асоциацията за двуезично обучение относно 
отражението на преобладаващото обучение на каталонски език в училище върху 
семействата, които се местят в региона, и петиция № 0548/2019 относно 
въздействието на SDHI фунгицидите върху човешкото здраве и екосистемите ще 
бъдат включени в дневния ред за месец март. 

в) По отношение на исканията на Verts/ALE:

Искането да бъде приложена неотложна процедура за петиция №1241/2019 
относно несигурното положение на медицинските сестри беше отхвърлено. 

Искането петиция № 0930/2018 относно престъпленията, извършени от Антонио 
Гонзалес Пачеко по време на режима на Франко, да бъде включена в дневния ред 
за месец март беше отхвърлено. 

Петиция № 0930/2018 относно престъпленията, извършени от Антонио Гонзалес 
Пачеко по време на режима на Франко, няма да бъде разгледана в комисия. 
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Петиция № 0058/2019 относно предучилищното образование за деца от турската 
общност в Гърция и петиция №0938/2012 относно речния басейн на река Ебро 
ще бъдат включени в дневния ред за месец април. 

Петиция № 0197/2016 относно опазването на влажните зони в Гибралтарския 
проток и № 1721/2013 от същия вносител ще бъдат включени в дневния ред за 
месец май или юни. 

Петиция № 38/2020 относно малцинствените езици в латвийските училища ще 
бъде включена в дневен ред, когато бъде получен отговор от Комисията. 

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

Беше взето решение петиция № 0336/2012, внесена от C.R., с датско гражданство, 
относно честата практика в Дания да се реже опашката на прасетата, петиция № 
0721/2014, внесена от Йоана Суабе, с британско гражданство, от името на 
Международното хуманно общество (Human Society International), подкрепена от 
два подписа, относно рутинното отрязване на опашките на свинете, както и 
петиция № 1141/2014, внесена от Фредерик Федерли, с шведско гражданство, 
относно подрязването на опашките на свинете, да бъдат включени в дневния ред 
за месец април.

5. Становища

а) Координаторите не счетоха, че комисията по петиции (PETI) трябва да изготви 
проект на становище по годишния доклад на комисията по външни работи (AFET) 
относно износа на оръжия. 

б) Координаторите счетоха, че комисията по петиции (PETI) трябва да изготви 
проект на становище към доклада на комисията по заетост и социални въпроси 
(EMPL) относно намаляването на неравенството със специален акцент върху 
бедността сред работещите.

в) Координаторите решиха да възложат на ECR (г-н Фрагос) становището относно 
доклада на комисията по външни работи (AFET) относно годишния доклад за 
напредъка на Турция за 2019 г. 

6. Констативни посещения

Координаторите решиха да отложат констативното посещение до Полша за 
втория семестър и да го заменят с констативно посещение до служба за защита на 
децата и младежите в Германия (Jugendamt).

Също така координаторите решиха, че комисията по петиции (PETI) трябва да 
поиска да бъде присъединена към делегацията на комисията по заетост и 
социални въпроси (EMPL) до COSP (Конференция на държавите, членуващи в 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания). 
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7. Изслушвания и експертни становища от тематичния отдел

Координаторите решиха да проведат две изслушвания през втория семестър:  
„Последствията от миньорската дейност в ЕС за околната среда и обществото“ и 
„Междуинституционалните отношения при разглеждането на петиции: ролята на 
Комисията“. 

Координаторите се споразумяха да изискат от тематичния отдел сформирането на 
работен форум относно правата на ЛГБТИ в Европа. 

8, 9 и 10.

Координаторите решиха да следват писмена процедура. 

11. Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“

Координаторите се запознаха с програмата и с това, че съгласно член 230 от 
Правилника за дейността на ЕП относно гражданската инициатива, председателят 
ще осведоми вносителите на петиции, които са внесли петиции по теми, свързани 
с тази гражданска инициатива, че гражданската инициатива е внесена в 
Европейската комисия и че изслушването, посочено в член 14 от Регламента 
относно ЕГИ, е насрочено за 23 март 2020 г.  

12. Искания на Verts/ALE – организация на заседания

Отложено за следващ дневен ред.   

13. Въпроси за сведение

Координаторите се запознаха с отговора на комисията по конституционни 
въпроси (AFCO) относно искането на комисията по петиции (PETI) да бъде 
включена в преговорите за статута на омбудсмана.  Координаторите поискаха от 
председателя да настоява компетенциите на комисията по петиции (PETI) да 
бъдат запазени и да покани г-н Ранжел да предостави на комисията информация 
относно преговорите.

Координаторите се запознаха и с точките за сведение:  

а) Списък с регистрирани петиции, считани от Генералната дирекция за 
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председателството за потенциално несъответстващи на разпоредбите на 
член 227 от ДФЕС, беше предаден на всички членове на 11 февруари 2020 г.

Списък 3 относно петициите с номера от 1266–19 до 1357–19 и от 0001–20 до 
0061–20. 

1 Въпроси, които изглежда не попадат в сферите на дейност на Съюза
1272–19, 1278–19, 1280–19, 1292–19, 1294–19, 1304–19,1307–19, 1309–19 1317–
19, 1326–19, 1337–19, 1338–19, 1342–19, 1343–19, 1344–19, 1347–19, 0002–20, 
0022–20. 0023–20, 0024–20,

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

1274–19. 

3. Непоследователна обосновка с неясна връзка със сферите на дейност на Съюза
              1291–19, 1327–19, 1339–19, 1355–19, 0035–20.
              

Петиции 1293–19, 1322-–19, 1276–19 и 1321–19 бяха извадени от Списък 3.

б) Оттеглени петиции

Следната петиция беше оттеглена след последното заседание на координаторите:

0628/2019 , внесена от P.C.P., с испанско гражданство, относно предполагаемото 
неправилно използване на финансиране от Европейския фонд за 
регионално развитие за научни изследвания в Испания
– оттеглена от вносителя на 28 декември 2019г. 

в) Получени писма

– отговор № 1099–18 PL от министерството на климата на Полша
– отговор № 1099–18 EN от министерството на климата на Полша
– писмо № 0566–18 от постоянното представителство на Малта относно фактурирането 

на комунални услуги
– отговор № 1144–17 от Provincia di Como относно депо за отпадъци
– отговор № 1144–17 от регион Ломбардия относно депо за отпадъци
– отговори № 1194–17, № 0174–18 и № 0386–18 от Xunta de Galicia относно миньорска 

дейност
– отговор № 0238–19 от министъра на околната среда на Дания относно директивата за 
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местообитанията на ЕС
– отговор № 0189–18 от комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) относно 

разлика в заплащането на жените и мъжете
– отговор № 0189–18 от комисията по правата на жените и равенството между половете 

(FEMM) относно разлика в заплащането на жените и мъжете
– отговор № 1116–18 от комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) относно 

Ryanair
– отговор № 1126–18 от комисията по правата на жените и равенството между половете 

(FEMM) относно директива за домашния тормоз и насилие
– отговор на петиция № 0193–19 от комисията по правни въпроси (JURI) относно 

условия на договор от организации за колективни права
– потвърждение от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

(LIBE) за становище относно последващи действия и петиции за сведение — без 
последващи действия

– комисия по транспорт и туризъм (TRAN) – без становище относно петиция 0547-19 
относно разпределението на местата от авиокомпаниите

– комисия по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) без последващи 
действия по петиция 0486–19 относно дискриминационни практики от страна на 
Netflix

Европейските институции

17. Петиция № 1156/2019, внесена от Нико Земсрот, с германско гражданство, 
относно преименуването на пленарната зала на Европейския парламент в 
Брюксел и за създаване на единствено седалище на Европейския парламент в 
Брюксел

Оратори: Нико Земсрот (вносител на петицията), Дорте Кристенсен (ЕК, Генерален 
секретариат – Г-4), Асим Адемов, Фредерик Рийс, Алекс Аджус Салиба, Татяна 
Жданока, Маргрете Аукен. 

Решение:   да се продължи разглеждането на петицията; да се изчака становището на 
комисията по конституционни въпроси (AFCO). 

Здравеопазване

18. Петиция № 1140/2018, внесена от Фернандо Новея Асенсио, с испанско 
гражданство, от името на „Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto“, 
във връзка с Европа без азбест

Оратори:  Уилям Тайлър (ЕК, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“), 
Алекс Аджус Салиба. 

Решение:   да се продължи разглеждането на петицията и да се следи за развития по 
този въпрос от страна на ЕК.
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Хуманно отношение към животните

19. Петиция № 0171/2019, внесена от Б. K., с германско гражданство, относно 
смъртност на насекоми, дължаща се на уличните светлини

Оратори: Вужадин Ковачевич (ЕК, ГД „Околна среда“), Алекс Аджус Салиба.

Решение:  да се продължи разглеждането на петицията; да се изиска писмена актуална 
информация от Комисията, най-вече за възможни насоки за местните органи. 

Конкуренция

20. Петиция № 1694/2014, внесена от Хоакин Перес Гомес, с испанско 
гражданство, относно процедурата за възлагане на обществена поръчка за 
управление на водния цикъл в метрополната зона на Барселона

Оратори: Мириам Планас Мартин (съвносител на петицията), Хоакин Перес Гомес 
(вносител), Дита Колинсова (ЕК, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, 
предприемачество и МСП), Ернест Уртасун, Алекс Аджус Салиба, Диана Риба и 
Хинер, Сира Рего, Пабло Ариас Ечеверия, Дулорс Монсерат.

Решение:   да се приключи разглеждането на петицията.

Социални въпроси

21. Петиция № 0865/2018, внесена от Капка Панайотова, с българско 
гражданство, от името на Центъра за независим живот, относно използването 
на европейските структурни и инвестиционни фондове в България

Оратори: Анета Генова Мирчева (представляваща вносителя), Наташа Кокич 
(представляваща вносителя), Франк Сиоен (представляващ вносителя), Сендрин де 
Бугеном (ЕК, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“), Алекс Аджус 
Салиба, Мунир Сатури, Катрин Лангензипен, Адам Коша, Радан Кънев, Петър Витанов. 

Решение:   да се продължи разглеждането на петицията; да се изпрати писмо до 
българското правителство, с което да се изиска информация относно подхода на 
България към деинституционализацията, добрите практики за истински независим живот 
и социално приобщаване, наличността на възможности на достъпна цена за настаняване 
на хора с увреждания и възрастни; да се изиска от Комисията да наблюдава как 
българските органи гарантират и насърчават пълното упражняване на човешките права 
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и основните свободи за всички хора с увреждания. 

Околна среда

22. Петиция № 0811/2017, внесена от Джовани Кортезе, с италианско 
гражданство, относно проекта за изграждане на два басейна за задържане на 
водата на река Севезо

Оратори: Джовани Кортезе (вносител на петицията), Лаура Табелини (ЕК, ГД „Околна 
среда“), Алекс Аджус Салиба, Елеонора Еви.

Решение:   да се продължи разглеждането на петицията; да се изпрати ново писмо до 
регион Ломбардия и кмета на Милано, както и да се изпрати петицията за сведение на 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) . 

Заседанието продължи в 11.16 ч. под председателството 
на Ришард Чарнецки  (3-ти заместник-председател).

23. Петиция № 0145/2019, внесена от Исмаел Антонио Лопес Перес, с испанско 
гражданство, от името на екологичната асоциация „Petón do Lobo“, с искане 
за информация относно преразглеждането на заема, предоставен от ЕИБ на 
дружеството „Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro “ (Ла Коруня, Галисия)

Оратори: Джулио Волпи (ЕК, ГД „Енергетика“), Радан Кънев. 

Решение:   да се продължи разглеждането на петицията и да се следи за развития по 
този въпрос от страна на ЕК.

24. Петиция № 0143/2019, внесена от Алехандро Бласко Санчес, с испанско 
гражданство, от името на общинския съвет на Реал, за „запечатването“ на 
изведени от експлоатация депа за отпадъци и възстановяването на околната 
среда в община Реал, Валенсия.

Оратори: Хосе Ж.  Диас дел Кастило (ЕК, ГД „Околна среда“), Инма Родригес Пинеро, 
Радан Кънев.

Решение:   да се продължи разглеждането на петицията и да се изпрати писмо до 
Generalitat Valenciana, което да изиска от тях да наблюдават положението и да 
докладват на комисията по петиции относно възстановителния процес и почистването 
на депа за отпадъци. 

25. Разни въпроси
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Няма.

26. Дата и място на следващото заседание
    16.3.2020 г., 15.00 – 18.30 ч.
    17.3.2020 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.

Заседанието беше закрито в 11.35 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:

1512/2010, 1063/2018, 0099/2019, 0135/2019, 0331/2019, 0436/2019, 

Следните петиции ще останат отворени за разглеждане:

0578/2017, 0761/2019, 0370/2019, 0427/2019

o O o
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Резултати от поименните гласувания

Съдържание

1. XXX...................................................................................................................................17
1.1. Окончателно гласуване ........................................................................................17

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 „въздържал се“
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1. XXX

1.1. Окончателно гласуване

27 +
ECR Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès 
Evren, Radan Kanev, Ádám Kósa, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Andris Ameriks, Estrella Durá Ferrandis, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio

VERTS/ALE Mounir Satouri, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -

2 0
GUE/NGL Anne-Sophie Pelletier

ID Gianna Gancia

Легенда на използваните знаци:
+27 : „за“
- 2: „против“
0 0: „въздържал се“
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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/NÄRVAROLISTA

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) (1,2), Cristina Maestre Martín 
De Almagro (VP) (1,2).

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

Anna-Michelle Asimakopoulou (1), Alex Agius Saliba (1,2), Andris Ameriks (1), Margrete Auken (1,2), Alexander Bernhuber (1), 
Eleonora Evi (1,2), Agnès Evren (1), Mario Furore (1), Gianna Gancia (1), Radan Kanev (1,2), Emil Radev (1), Sira Rego (1,2), 
Frédérique Ries (1,2), Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio (1), Loránt Vincze (1), Thomas Waitz (1).

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

Asim Ademov (1,2), Isabel Benjumea Benjumea (1), Jordi Cañas (1), Jarosław Duda (1), Angel Dzhambazki (1), Sylvie Guillaume (1), 
Ádám Kósa (1,2), Lefteris Nikolaou-Alavanos 1), Maite Pagazaurtundúa (1), Anne-Sophie Pelletier (1), Diana Riba i Giner (2), Andrey 
Slabakov (1,2), Ramona Strugariu (1), Rainer Wieland (1).

209 (7)

Clara Aguilera (1), Estrella Durá Ferrandis (1), Mounir Satouri (1,2)

216 (3)

Mazaly Aguilar (1), Alexander Alexandrov Yordanov (1), Pablo Arias Echeverría (2), Pascal Arimont (1), José Ramón Bauzá Díaz (1), 
Ignazio Corrao (1), Daniel Freund (1), José Manuel García-Margallo y Marfil (1), Chiara Gemma (1), Petros Kokkalis (1), Ewa Kopacz 
(1), Katrin Langensiepen (2), Francisco José Millán Mon (2), Inma Rodríguez-Piñero (2), Marcos Ros Sempere (1), Nico Semsrott (2), 
Ernest Urtasun (1,2), Petar Vitanov (1,2), Juan Ignacio Zoido Álvarez (1), Adrián Vázquez Lázara (1)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/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/Punkt på föredragningslistan)

(*) 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) 19.02.2020
(2) 20.02.2020
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

B.E (petitioner), Paul-George Touja (petitioner), Vincent Fichot (petitioner), T.P (petitioner), Eduardo Salazar Ortuno (lawyer of the 
petitioner), Jose Luis Alvarez-Castellanos Rubio (petitioner), Dr. Tim Grüttemeier (representing petitioner), Walter Schumacher                   
( representing petitioner), P.P (petitioner), Olga Daskali (petitioner), Nico Semsrott (petitioner), Joaquin Pérez Gomez (petitioner), 
Miriam Planas Martin (representing petitioner), Aneta Genova Mircheva (representing petitioner), Natasa Kokic (representing 
petitioner), Frank Sioen (representing petitioner), Giovanni Cortese (petitioner), Bjorn Echternach, Perrina Tommano, Margaritza 
Guerrero Calderón, Cyros, Clermont, Linus Jonathan Momohdu Edward, Sebastian Schick, Detlef Funken, Eduardo Salazar, Isabel 
Rubio Pérez, Pedro Garcia Moreno, Rafael Seiz, Pedro Wengo, Edurne Navarro Varona, Maria Salvatrice Interdonato, Massimo 
Gobbato, Eugenio Galetti, Claudio Enrico Piva, Simone Turillo, Vasilica Nadia, Angelo Rega.

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Gabriel Blaj, Bérénice Lemoine , Petra Sapina 

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Gabriele Kremer (EC-SG), Louise Obenauer- Palalic (EC-SG), Ewa Biernat (EC-JUST.C.2), Lara Zangoni (EC- EAC.DG.01), Monika 
Mosshammer (EC- JUST.D.3), Harpa Sif Arnarsdottir (EC-EAC), Graeme  Robertson- Liersch (EC- EAC.B.1), Angele Sears-Debono 
(EC- JUST.A.1), Patrizia De Luca (EC- JUST.A.1), Luc Berlottier (EC- AGRI.DDG3.G.2), Ewa Matys (EC- AGRI.DDG3.G.2), Aneta 
Siejka (EC-ENER.D.1.001), Olive Mc Morrow (EC- ENER.A.2), Milena Novakova (EC-ENV), Antoaneta Rizova- Kalapisch(EC- 
ENV), Dorthe Chritstensen (EC-SG.G4), Thomas Fich (EC- SG.G.4), William Tailler (EC-EMPL), Vujadin Kovacevic (EC-ENV), 
Cendrine De Buggenoms (EC-EMPL), Andrej Pavesic (EC-EMPL), Laura Tabellini (EC-ENV), Rachel Lancry-Beaumont (EC-
REGIO)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

EESC

Generalitat 
Valenciana

Spanish Permanent 
Representation to 
the UE

Krzysztof Pater, Valeria Atzori

María Jose Marza Bataller

Sergio Álvarez Sánchez
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Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Anette Siloia (WDR TV)
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
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PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Radu Negrea

Vivienne Byrne, Mohamed Yacine El Laoui

Kätlin Joala 

Marc Gimenez Villahoz, Juris Sokolovskis, 

Glykeria Bismpa-Christodoulou, Katarzyna Ochman- Kaminska

Carlo Diana

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
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Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
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Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli
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Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Jos Heezen

Giulia Echites
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Leticia Zuleta de Reales Ansaldo, Katja Vatter, Patricia Van de Peer, Karin Sauerteig, Jesús Ramos García, Roberta Panizza, Charialaos 
Palassof, Carolina Lecocq Pérez, Karolina Gajewska, Piero Soave, Andrea Craciun

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
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(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot
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