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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по петиции

PETI_PV(2020)303_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 3 септември 2020 г., 13.45 − 15.45 ч. и 16.45 − 18.45 ч.

БРЮКСЕЛ

чрез видеоконференция (зала JAN 2Q2)

Заседанието беше открито на 3 септември 2020 г., четвъртък, в 13.53 ч., под 
председателството на Дулорс Монсерат (председател).

в 13.45 ч.

1. Приемане на проект на дневен ред (1)

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол

2. Одобряване на протокола от заседанието от:
   2 юли 2020 г.
Протоколът беше одобрен

PV– PE 654.035
FdR 1209158

3. Съобщения на председателя

Председателят съобщи, че точки 12 и 13 (окончателно гласуване на становищата) ще се 
проведат на 7 септември.
_________________________
(1) Съгласно насоките на комисията от 2016 г. точките от раздел Б на проекта на дневен ред няма да бъдат 
обсъждани по време на настоящото заседание. Въпреки това преди края на заседанието всеки член на 
комисията по петиции може да поиска определена точка от раздел Б да остане отворена за разглеждане. В 
този случай тя ще бъде включена автоматично в дневния ред на координаторите за вземане на решение 
относно по-нататъшното ѝ разглеждане по време на следващо заседание на координаторите.
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*** Първа процедура за дистанционно гласуване ***(успоредно с провеждането на 
заседанието на комисията)

(с приложението iVote и с бюлетина за гласуване) 

4. 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: TOM (Renew)
– приемане на измененията

    PA– PE 646.879-v02
    FdR 1198901

    AM– PE 648.397
    FdR 1199900

Резултатите от гласуването на измененията бяха обявени писмено.

5. Становище относно намаляването на неравенството със 
специален акцент върху бедността сред работещите
(2019/2188(INI))  (EMPL)
Докладчик: МАЕСТРЕ (S-D)  
– приемане на измененията

    PA– PE 650.659
    FdR 1204397

    AM– PE 650.660
    FdR 1204398

Оратор: Кристина Маестре Мартин де Алмагро

Резултатите от гласуването на измененията бяха обявени писмено.

*** Край на гласуването *** в 14.45 ч.

Доклад

6. Доклад относно разискванията на комисията по петиции през 
2019 г.
(2020/2044 (INI))
Докладчик:  ЗЛОТОВСКИ (ECR)
– разглеждане на проекта на доклад

    PR– PE 646.916
    FdR 1197378

Оратори : Косма Злотовски, Петер Яр, Кристина Маестре Мартин де Алмагро, Пернандо 
Барена Арса, Елеонора Еви, Енрико Форти (EC-SG).

Европейски омбудсман

7. Представяне от европейския омбудсман г-жа Емили О’Райли на годишния ѝ 
доклад за 2019 г.

Оратори: Емили О’Райли, Силви Гийом, Яна Том, Андрей Слабаков, Пернандо Барена 
Арса, Петер Яр, Елеонора Еви, Мари-Пиер Ведрен, Майте Пагасауртундуа.
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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

Медии

8. Петиция № 0477/2017, внесена от P.O., с полско гражданство, относно 
дискриминацията срещу журналисти и ограниченията на свободата на изразяване 
в обществените медии в Полша
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори:  Аудриус Перкаускас (EC-CNECT), P.O. (вносител на петицията чрез 
видеоконференция), Георге Фалка, Силви Гийом, Яна Том, Косма Злотовски, Ярослав 
Дуда, Ришард Чарнецки. 

Решение : Петицията да остане отворена за разглеждане и да се отправи искане до 
Комисията да информира комисията по петиции относно спазването от страна на Полша 
на разпоредбите на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги и относно 
ситуацията в обществените медии въз основа на доклада на инструмента за мониторинг 
на плурализма на медиите.

Заседанието беше закрито в 15.46 ч.

* * *
от 15.45 до 16.45 ч.

ПАУЗА

* * *

Заседанието беше възобновено в 16.52 ч. под председателството на Дулорс Монсерат 
(председател).

в 16.45 ч.

Околна среда

9. Петиция № 1174/2017, внесена от Исмаел Антонио Лопес Перес, с испанско 
гражданство, от името на „Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia“, 
относно откритата мина във Валдефлорес, Касерес
и
Петиция № 0273/2018, внесена от Хенифер Мантейга Бранко, с испанско 
гражданство, относно литиева мина в Сиера де ла Моска, Касерес
и
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Петиция № 1140/2019, внесена от A.T.C.R., с испанско гражданство, от името на 
„Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres“, относно проекта за добив на литий 
„San José/Valdeflórez“ в планината Касерес (Испания)
(в присъствието на вносителите на петициите чрез видеоконференция)

Оратори:  Монтаня Чавес (вносител на петицията), Берта Антунес (вносител на 
петицията), Едуардо Мостасо (вносител на петицията), Питър Хендли (EC-GROW). Хосе 
М. Серверт Мартин (EC-ENV), Петер Яр, Начо Санчес Амор, Татяна Жданока, Хорхе 
Бусаде Виялба, Хуан Игнасио Соидо Алварес, Косма Злотовски, Еухения Родригес 
Палоп.

Решение: Петицията да остане отворена за разглеждане; да се изпрати писмо до местните 
органи на управление на Екстремадура (Junta de Extremadura) с искане да предоставят 
информация за проекта; да се изиска актуална информация от Комисията;

COVID-19

10. Петиция № 377/2020, внесена от Ференц Тибор Жак, с унгарско гражданство, 
относно COVID-19 и риска от нарушаване на основните права в Унгария

 

Оратори: Барбара Нолан (EC-JUST), Адам Коша, Алекс Аджус Салиба, Яна Том от 
името на Каталин Чех, Косма Злотовски, Петер Яр.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се изчака оценката на 
Комисията.

Правосъдие

11. Петиция № 0063/2020, внесена от Джонатан Епъл, с британско гражданство, 
относно неефективен достъп до правосъдие в ЕС

 

Оратори: Бартош Марчиняк (EC-JUST), Петер Яр, Марк Анжел, Косма Злотовски.

Решение: Петицията да остане отворена за разглеждане; да се отправи искане за писмен 
отговор от Комисията, включващ обзор на разпоредбите относно правната помощ в 
различните държави членки.

12. 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: TOM (Renew)
– обявяване на резултатите от гласуването на измененията
– приемане на проект на становище

    PA– PE 646.879-v02
    FdR 1198901

    AM– PE 648.397
    FdR 1199900
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Точката беше отложена за 7 септември 2020 г.

13. Становище относно намаляването на неравенството със специален акцент върху 
бедността сред работещите
Докладчик: МАЕСТРЕ (S-D)
- обявяване на резултатите от гласуването на измененията
- приемане на проект на становище

Точката беше отложена за 7 септември 2020 г.

14. Разни въпроси

Обявяване от председателя на решенията, взети от координаторите на 
13 юли, както следва:

1. Приемане на дневния ред

Проектът на дневен ред беше приет

2. Съобщения на председателя

Председателят информира координаторите за необходимостта да се приеме нов график 
вследствие на новия график на ЕП, приет от Председателския съвет. Заседанията ще 
останат с продължителност два часа и ограничен устен превод.  

3. Оценката на първата година от работата на комисията по петиции през деветия 
законодателен мандат, по-специално процедурните аспекти, вземането на решения от 
координаторите и възможностите за подобрение (искане от групата Verts/ALE)

На този етап координаторите обсъдиха подбора на петициите и процедурата за 
оспорените препоръки. Председателят заяви, че повечето въпроси са претърпели 
развитие поради липсата на време за заседания на комисията през последните месеци. 
Председателят се ангажира да се опита да получи възможно най-много времеви 
интервали, за да се даде възможност на заседанията на комисията да се разгледат повече 
петиции и да се гарантира многообразие.

4. Разглеждане на петициите 

През този период, в който заседанията ще продължат да бъдат кратки, координаторите 
се съгласиха да продължат както по време на кризата с COVID-19:  -петициите се 
разглеждат както обикновено на административно равнище, а оспорваните петиции се 
приемат от координаторите с писмена процедура.

Тъй като броят на петициите по отношение на COVID-19 намаля драстично през 
последните седмици, координаторите се съгласиха да прекратят процедурата по 
спешност и да следват нормалната процедура за всички новополучени петиции по 
отношение на COVID-19, освен ако няма друго голямо огнище.
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5. Заседания на комисията по петиции 

Координаторите се съгласиха със следните предложения на председателя:

i) Първо заседание от два двучасови времеви интервала е заявено за 3 септември (от 13.45 
до 15.45 ч., след това 1 час почивка (за дезинфекция), и отново от 16.45 до 18.45 ч.) 
ii) Тъй като заседания ще бъдат разрешени само за два часа, председателят ще поиска 
четири двучасови заседания на комисията на месец. 

6. Предложения за бъдещи заседания 

Исканията, получени от различните групи и г-жа Еви за заседанието на 3 септември, ще 
бъдат гласувани чрез писмена процедура с максимум 4 петиции за това първо заседание.

7. Доклади и становища

7.1. Докладът относно „Граждански диалог и участието на гражданите във вземането на 
решения в ЕС“ беше възложен на Renew. 

7.2. Становището по доклада по собствена инициатива на комисията по конституционни 
въпроси (AFCO) относно „Укрепването на прозрачността и почтеността в институциите 
на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика“ беше възложено на РРЕ.

8. Искания за конкретни действия

8.1. Петиция № 0811/2017, внесена от Джовани Кортезе, с италианско гражданство, 
относно проекта за изграждане на два басейна за задържане на водата на река Севезо. По 
предложение на г-жа Еви координаторите се съгласиха да изпратят второ писмо до 
италианския министър на околната среда. 

8.2. Петиция № 0689/1998, внесена от Дейвид Петри, с британско гражданство, от името 
на Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia относно положението на 
преподавателите по чужд език в Италия. Координаторите се запознаха с писмото, 
изпратено от Асоциацията на преподавателите по чужд език в Италия до Европейската 
комисия, в което се пита за актуалното състояние на досието по EU Pilot EMPL 2079/2011 
и се информира, че италианските университети не са изпълнили исканата нова договорна 
схема и следователно все още не са в съответствие със законодателството на ЕС. 
Координаторите се съгласиха, че петиция №0689/1998 ще бъде включена в 
предложенията за бъдещи заседания.

9. Конференция на германската федерална комисия по петиции и на германската 
държавна комисия по петиции 

На 21 и 22 септември 2020 г. комисията по петиции към германския Бундестаг ще бъде 
домакин на конференция на председателите на комисиите по петиции на германските 
провинции (Länder) в Дрезден. Координаторите се съгласиха г-н Яр да представлява 
председателя за конференцията.

10. Искания във връзка с точките от списък Б 
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Координаторите решиха да следват писмена процедура.

Резултатите от писмената процедура относно точките от списък Б от 
записките на координаторите от 13 юли 2020 г. са следните:

 * от дневния ред от 30 април: 

- Петиции № 344/2019, № 399/2019 и № 697/2019 ще бъдат приключени.

* от дневния ред от 19 май:

- Петиции № 144/2019, № 451/2019 и № 868/2019 ще бъдат приключени.
- Петиции №823/2013, 1868/2014, 1484/2016, 475/2016, 82/2018, 1114/2018 ще бъдат 
насрочени за обсъждане на някое от следващите заседания.
- Петиция №0645/2019 ще бъде насрочена за обсъждане на някое от следващите 
заседания и ще бъде изпратена на комисията по вътрешен пазар и защита на 
потребителите (IMCO) и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните (ENVI) за становище.

* от дневния ред от 16 юни:

- Разглеждането на петиции № 533/2014, 1735/2013, 1287/2014, 721/2015, 588/2016 и 
1003/2019 ще бъде приключено.
- Петиции №  694/2015, 355/2019, 986/2019 и 1039/2019 ще бъдат насрочени за обсъждане 
на някое от следващите заседания.
- Петиция № 323/2019: изчаква се отговорът на Комисията.
- Петиция № 527/2019 ще бъде изпратена за сведение на комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), комисията по външни работи (AFET) и 
на Делегацията за връзки с държавите от Андската общност и разглеждането ѝ ще бъде 
приключено.
- Петиция № 974/2019 ще бъде изпратена за сведение на комисията по земеделие и 
развитие на селските райони (AGRI) и разглеждането ѝ ще бъде приключено.

* от дневния ред от 2 юли:

- Разглеждането на петиции № 1344/2012, 1013/2018, 82/2019, 990/2019, 1035/2019 и 
1046/2019 ще бъде приключено;
- Петиция № 1233/2017 ще бъде насрочена за обсъждане на някое от следващите 
заседания.
- Петиция №963/2019 ще бъде насрочена за обсъждане на някое от следващите заседания 
и ще бъдат изпратени писма на латвийските и ирландските органи.
- Петиции № 40/2018 и № 867/2019: на вносителите на петициите се дават 2 месеца за 
предоставяне на допълнителна информация.

15. Дата и място на следващото заседание
 22.9.2020 г., 13.45 – 15.45 ч. и 16.45 – 18.45 ч.
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Заседанието беше закрито в 18.40 ч.

* * *

Б. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде приключено въз основа на 
писмения отговор на Комисията или други получени документи

Разглеждането на следните петиции ще бъде приключено: 0287/2018, 0869/2018, 
0096/2019, 0342/2019, 0392/2019, 0433/2019, 0598/2019, 0694/2019, 0760/2019, 0771/2019, 
0773/2019, 0820/2019, 0850/2019, 0983/2019, 1002/2019, 1045/2019, 1107/2019, 1121/2019, 
1204/2019, 1220/2019, 1332/2019.

Следните петиции ще останат отворени за разглеждане: 0377/2019, 0485/2019, 1082/2019, 
1318/2019.
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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, Tatjana Ždanoka, Yana Toom, Ryszard Czarnecki, Cristina Maestre Martín De Almagro

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

Stelios Kympouropoulos, Radan Kanev, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Thomas Waitz, 
Kosma Złotowski, Eleonora Evi, Margrete Auken

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