
PV\1213928BG.docx PE657.468v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по петиции

PETI_PV(2020)305_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 22 септември 2020 г., 13.45 − 15.45 ч. и 16.45 − 18.45 ч.

БРЮКСЕЛ

чрез видеоконференция (зала JAN 4Q1)

Заседанието беше открито във вторник, 22 септември 2020 г., в 13.51 ч., под 
председателството на Дулорс Монсерат (председател).

в 13.45 ч.

1. Приемане на проекта на дневен ред  (1) OJ– PE 657.400
FdR 1213553

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол

2. Одобряване на протоколите на заседанието от:
   14 юли 2020 г.
Протоколите бяха одобрени

PV– PE 654.088
FdR 1209542
+ приложения

3. Съобщения на председателя
Няма.
_________________________
(1) Съгласно насоките на комисията от 2016 г. точките от раздел Б в проекта на дневен ред няма да 
бъдат обсъждани по време на настоящото заседание. Въпреки това всеки член на комисията по 
петиции (PETI) може да поиска преди края на заседанието определена точка от раздел Б да бъде 
оставена 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 
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заседание на координаторите.
В присъствието на представители на Европейската комисия

А. Петиции за обсъждане в комисията по петиции въз основа на писмения 
отговор на Комисията или на други получени документи

Заетост

4. Петиция № 0352/2019, внесена от D.V., с румънско гражданство, относно 
твърдения за нарушаване на трудовите права в Исландия
както и
Петиция № 0423/2019, внесена от V.M.P., с румънско гражданство, подкрепена от 
три подписа, относно твърдения за нарушаване на правата на работници от ЕС в 
Исландия
(в присъствието на вносителите на петициите чрез видеоконференция)

Оратори: Франсиско Перес Флорес (ЕК, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и 
приобщаване“), Дорин Визирану (вносител на петиция), Валериу Мариус Пептенату 
(вносител на петиция), Георге Фалка, Алекс Аджус Салиба, Рамона Стругариу, Косма 
Злотовски, Лорант Винце.

Решение: петицията да остане отворена; да се изпрати писмо до исландските органи, 
в което се повдигат описаните в петициите въпроси и да се отправи запитване относно 
предприетите стъпки за защита на правата на работниците; да се поиска актуална 
информация от Комисията; петициите да се предадат на комисията по заетост и 
социални въпроси за становище.

5. 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.
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: Дейвид Петри (вносител на петиция), Алесия Валентино (ЕК, ГД 
„Правосъдие и потребители“), Франсиско Перес Флорес (ЕК, ГД „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване“), Адам Коша, Алекс Аджус Салиба, Улрике 
Мюлер, Косма Злотовски, Петер Яр.

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане; да се изиска от ЕК да 
продължи проверката си и да изпрати актуализирано становище; да се изпрати на 
комисията по правни въпроси за становище; да се изпрати писмо до националните 
органи на Италия, за да се поискат разяснения. 

Основни права

6. Петиция № 0790/2019, внесена от V.B., с ирландско гражданство, относно 
необходимостта при съдебни производства на национално равнище да се вземат 
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предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и законодателството 
на ЕС
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция) 

Оратори: V. B. (вносител на петицията), Лорант Винце, Ибан Гарсия дел Бланко, 
Косма Злотовски, Татяна Жданока, Мария Розария Молика (ЕК, ГД „Правосъдие и 
потребители“), Яна Том.

Решение: да се приключи разглеждането на петицията.

Заседанието беше закрито в 15.42 ч.

* * *

От 15.45 до 16.45 ч.

ПАУЗА

* * *

Заседанието беше възобновено в 16.48 ч. под председателството на Дулорс 
Монсерат (председател).

в 16.45 ч.

Covid-19

7. Петиция № 0920/2020, внесена от Добрин Тотев, с българско гражданство, за 
осъществяване на субсидирано от ЕС тестване за COVID-19 на лица, пристигащи 
в държави – членки на ЕС, с цел туризъм и почивка

Оратори: Милош Момо (ЕК, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество 
и МСП), Йолине Куйперс (ЕК, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“), Петер 
Яр, Кристина Маестре Мартин де Алмагро, Татяна Жданока, Ангел Джамбазки.

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане; да се изиска актуална 
писмена информация от Комисията, да се изпрати на комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи и на комисията по транспорт и туризъм за 
становище; да се споменат темите, разгледани в тази петиция в рамките на кратката 
резолюция относно Шенгенската система и мерките, предприети по време на кризата 
с COVID-19 (2020/2801(RSP).

Здраве
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8. Петиция № 0548/2019, внесена от Никола Ларман, с френско гражданство, от 
името на Pollinis France, относно въздействието на SDHI фунгицидите върху 
човешкото здраве и екосистемите
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: Пиер Ръстин (вносител на петицията), Клаус Беренд (ЕК, ГД 
„Здравеопазване и безопасност на храните“), Барбара Берарди (вносител на 
петицията), Александер Бернхубер, Алекс Аджус Салиба, Фредерик Рийс, Томас 
Вайтц, Косма Злотовски, Петер Яр.

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане; да се поиска от ЕК 
подробен график относно очакваните конкретни действия за веществата, изброени в 
петицията, в различните области на въздействие; да се поиска от ЕК да предостави 
някои писмени отзиви относно заседанието на постоянния комитет и [да се поиска от 
ЕК] да предаде петицията на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), с 
оглед на текущия преглед на Ръководството относно оценката на риска за пчелите от 
продуктите за растителна защита.

Транспорт

9. Петиция № 0671/2018, внесена от J.F.G., с испанско гражданство, относно 
въвеждането на разубеждаващи мерки за шофиране под влиянието на алкохол и 
наркотици
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: J. F. G. (вносител на петицията), Касто Лопес Бенитез (ЕК, ГД „Мобилност 
и транспорт“), Роса Естарас Ферагут, Алекс Аджус Салиба, Петер Яр, Косма 
Злотовски.

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане; да се изпрати 
напомнително писмо до постоянните представителства, които все още на са 
отговорили на молбата за информация на комисията по петиции; да се изчака 
проучването на ЕК по този въпрос и тогава да се изпрати до комисията по транспорт 
и туризъм за информация.

10. Разни въпроси

Резултати от заседанието на координаторите на политическите групи от 10 
септември 2020 г.

1. Приемане на дневния ред

Групата Renew Europe помоли да се отложи точка 5 от дневния ред за следващото 
заседание на координаторите. Не бяха повдигнати възражения. Измененият дневният 
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ред беше приет.

2. Съобщения на председателя

Координаторите се запознаха с препоръката на СПК за конфликта между комисиите 
AFCO и PETI във връзка с доклада по собствена инициатива на комисията AFCO 
относно „Граждански диалог и участието на гражданите във вземането на решения в 
ЕС“. 
Групата Renew ще определи докладчика по становище на комисията PETI.

3. Приемане на проекта на дневен ред за заседанието на комисията PETI на 22 
септември 2020 г. (13.45 – 15.45 ч, и 16.45 – 18.45 ч.)

Председателят обяви, че следващото заседание на комисията ще се проведе на две 
части, поради необходимостта от почистване на кабините на устните преводачи след 
първите 2 часа от заседанието. 
Председателят обясни, че на заседанието на 22 септември ще се обсъдят 6 петиции, а 
другите 6 на следващото заседание през октомври.
Искането на председателя за процедура по спешност за петиция 0920/20 (във връзка с 
COVID-19) получи одобрение. Тази петиция ще бъде включена в дневния ред на 22 
септември.
Председателят поиска от координаторите да решат кои от следните петиции да бъдат 
включени в дневния ред през септември: (0423/2019, 0790/2019, 0548/2019, 1432/2016, 
0858/2017, 2184/2014, 0671/2018 и 0689/1998). Тези, които не бяха включени в дневния 
ред за  септември, ще бъдат разгледани на заседанието на комисията PETI през 
октомври.
Петиции № 0695/2019 и № 0491/2020 ще бъдат разгледани след получаването на 
отговор от ЕК. 
Координаторите се съгласиха да отложат петиция № 0070/2012 за по-нататъшно 
заседание (ноември/декември). Във връзка с петиция № 0087/2020 те решиха да 
изчакат отговорите на ЕК и ЕСВД, преди да я включат отново в дневен ред. Петиция 
№ 0677/2020 ще бъде добавена към дневния ред след като бъде получен отговор от 
полските органи във връзка с петиция по същия въпрос, обсъдена през юли 2020 г. 
(петиция № 1236/2019). 

4. Предложения за бъдещи заседания

4.1 Координаторите одобриха искането на PPE да включат петиция № 0194/2020 в 
дневния ред за следващо заседание.
4.2 Координаторите одобриха искането на S&D да включат петиции № 0354/2020 
и № 0448/2020 в дневния ред на следващо заседание.

5. Доклади и становища 

Тази точка се отлага по молба на групата Renew.
6. Искания за конкретни действия

6.1 Последващи действия във връзка с петиция № 0472/2020, внесена от G. C., с 
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италианско гражданство, относно незабавното повторно отваряне на 
отделенията за хирургия и ортопедия в Остуни
Искането от г-н Фуроре за повторно отваряне на тази петиция, обявяването ѝ за 
допустима и обработването ѝ по обичайната процедура беше отхвърлено (чрез 
гласуване).

6.2 Разглеждане на петиция № 1053/2016, внесена от C.B., с италианско 
гражданство, относно проекта за изграждане на компенсационен (балансиращ) 
резервоар на река Севезо (Милано/Бресо)

По искане на г-жа Еви координаторите се съгласиха да бъде изпратено писмо от 
председателя до кмета на Милано. 

7. Предложение на ЕК за изслушване на тема „Граждански права“

Координаторите се съгласиха комисиите AFCO, LIBE и JURI съвместно да 
организират заседание с Комисията на тема „Граждански права“ през първата 
половина на месец октомври 2020 г.
Секретариатът ще се свърже с Комисията и другите комисии и координаторите ще 
бъдат уведомени за следващите стъпки. 

8. Искания във връзка с точките от списък Б 

Координаторите решиха да се продължи разглеждането на петиция № 1055/2018 и да 
се приключи разглеждането на петиции № 1418/2014 и № 1197/2019. Петиция 
№ 0788/2019 ще остане отворена за разглеждане за 2 месеца в очакване на реакцията 
на вносителя ѝ. Разглеждането на петиция № 0952/2019 се приключва.

9. Новорегистрирана Европейска гражданска инициатива (ЕГИ) и 
актуализирана информация относно регистрирани ЕГИ

Координаторите получиха актуална информация относно положението на три 
регистрирани ЕГИ („Право на лечение“, „Пакет за защита на малцинствата“ и „Край 
на ерата на клетките“).

10. Заседание на Ръководната група за портала на комисията по петиции 

Координаторите ще бъдат надлежно уведомени за резултатите от заседанието на 
ръководните комитети  за портала на комисията по петиции, насрочено за първата 
седмица на октомври 2020 г.

11. Оттеглени петиции

Координаторите бяха уведомени за оттеглените петиции. 

12. Писма 
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Координаторите бяха уведомени за получените писма. 

13. Разни въпроси
Няма.

11. Дата и място на следващото заседание
   28.10.2020 г., 9.00 – 11.00 ч.  +  11.30 – 12.30 ч.  +  16.45 – 18.45 ч.
   29.10.2020 г.,  9.00 – 11.00 ч.

Заседанието беше закрито в 18.22 ч.

* * *
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Б. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде приключено с оглед на 
писмения отговор на Комисията или други получени документи

Разглеждането на следните петиции ще бъде приключено: 0162/2018, 0042/2019, 
0079/2019, 0264/2019, 0301/2019, 0359/2019, 0411/2019, 0579/2019, 0589/2019, 
0754/2019, 0757/2019, 0791/2019, 0793/2019, 0897/2019, 1112/2019, 1122/2019, 
1144/2019, 1202/2019, 1222/2019, 1229/2019, 1231/2019, 1261/2019, 1275/2019, 
0145/2020, 0302/2020, 0348/2020, 0368/2020, 0461/2020, 

Следните петиции ще останат отворени за разглеждане: 0648/2019, 0795/2019, 
1125/2019, 1179/2019, 0058/2020, 0086/2020, 0095/2020, 0355/2020, 0433/2020, 
0441/2020.

o O o
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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, 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

Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Loránt Vincze, Alex Agius 
Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Thomas Waitz, Kosma Złotowski

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

Ioan-Rareş Bogdan, Ádám Kósa, Ramona Strugariu, Angel Dzhambazki

209 (7)

216 (3)

Rosa Estaràs Ferragut

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)
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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/ 
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