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2019-2024

Комисия по петиции

PETI_PV(2020)306_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 28 октомври 2020 г., 9.00 – 11.00 ч., 11.30 – 12.30 ч. и 16.45 – 18.45 ч.

и 29 октомври 2020 г., 9.00 – 11.00  ч.

БРЮКСЕЛ

чрез видеоконференция (зали JAN 6Q1 и ASP 5G3)

Заседанието беше открито на 28 октомври 2020 г., сряда, в 9.11 ч., под председателството 
на Дулорс Монсерат (председател).

в 9.00 ч.

1. Приемане на проекта на дневен ред1

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

2. Одобряване на протоколите на заседанията от:
   3 септември 2020 г.
   7 септември 2020 г.
   22 септември 2020 г.

PV– PE 657.250
FdR 1212598
PV– PE 657.486
FdR 1214008
PV– PE 657.468

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 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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FdR 1213928

Протоколите бяха одобрени.

3. Съобщения на председателя

*** Първа процедура за дистанционно гласуване ***      (успоредно с провеждането 
на заседанието на комисията)

    (чрез приложението  iVote   и с бюлетини за 
гласуване)

Оратори: Яна Том, Петер Яр

4. Становище относно „Турция – годишен доклад за напредъка (2019 г.)“
(2019/2176(INI))
Докладчик:   ФРАНГОС (ECR)
– приемане на измененията

Резултатите от гласуването на измененията бяха обявени писмено.

Оратори: Димитрис Пападакис

5. Кратко предложение за резолюция относно Шенгенската 
система и мерките, предприети по време на кризата с COVID-
19 
(2020/2801 (RSP))
– приемане на проекта на предложение за резолюция

Гласуването беше отложено.

Оратори: Яна Том, Маргрете Аукен 

6.  Кратко предложение за резолюция относно борбата с 
бездомността в Европейския съюз
(2020/2802(RSP))
– приемане на проекта на предложение за резолюция

Гласуването беше отложено.

 

*** Край на гласуването ***  в 10.30 ч.

Становища

7. Становище относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на 
Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в 
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областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за 
правата на хората с увреждания
(2020/2086 (INI))            (за EMPL)
Докладчик:   ПАПАДАКИС (S&D)
– разглеждане на проект на становище

Оратори: Димитрис Пападакис, Моника Семедо, Жозефин Хедерстрьом (ЕК, ГД 
„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“)

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

Околна среда – ядрена безопасност

8. Петиция № 0710/2020, внесена от Арвидас Секмокас, с литовско гражданство, 
относно нарушение на законодателството в областта на околната среда и ядрената 
безопасност от страна на атомната електроцентрала в Островец, Беларус

Оратори: Арвидас Секмокас (вносител на петицията), Ханс Рейн (ЕК, ГД „Енергетика“), 
Петер Яр, Петрас Аущревичюс, Кристина Маестре Мартин де Алмагро, Косма 
Злотовски, Яна Том, Ришард Чарнецки, Жигимантас Павильонис (вносител на 
петицията)

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане; да се изиска писмена 
информация от Европейската комисия; да се изпрати писмо до председателя на 
Европейския съвет

Околна среда – замърсяване

9. Петиция № 0971/2013, внесена от Карлос Алонсо Сидад, с испанско гражданство, от 
името на „Plataforma Ecologista EZPITSUA“, относно качеството на питейната вода в 
резервоара Ойола (Oiola) в Страната на баските
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)
както и
Петиция № 2184/2014, внесена от Адолфо Барена Салсес, с испанско гражданство, от 
името на „Izquierda Unida de Aragón“, относно необходимостта от намеса на ЕС във 
връзка със сериозното замърсяване с линдан на река Гайего в Арагон (Испания)
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)
както и
Петиция № 0694/2017, внесена от Самуел Мартин Соса, с испанско гражданство, от 
името на „Ecologistas en Acción“, относно наличието на линдан
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)
както и
Петиция № 0222/2018, внесена от Педро Алфонсо Окампо Кардала, с испанско 
гражданство, от името на „Esquerda Unida de O Porriño (EU-SON)“, относно 
замърсяване с линдан в О Пориньо, Испания
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)
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както и
Петиция № 0582/2020, внесена от P.O.S., с испанско гражданство, относно план за 
премахване на замърсяването с линдан в Испания, както и на територията на ЕС

Оратори: Карлос Алонсо Сидад (вносител на петиция), Адолфо Барена Салсес (вносител 
на петиция), Педро Окампо Кардала (вносител на петиция), Клаудия Олазабал (ЕК, ГД 
„Околна среда“), Александер Бернхубер, Томас Вайтц, Ришард Чарнецки, Кристина 
Маестре Мартин де Алмагро, Сира Рего, Франсиско Хосе Милян Мон, Исабел Гарсия 
Муньос, Пернандо Барена Арса

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане; да се изиска повече 
информация от Европейската комисия относно проектите и програмите за 
обеззаразяване на линдан в Испания, да се поиска становище от комисията ENVI относно 
противоречието между Рамковата директива за водите и Директивата за водата; да се 
изпрати писмо до „Ministerio para la Transicion ecológica“ (Министерството за 
екологичния преход) с искане да се предостави информация относно мерките, 
предприети за обеззаразяване на речните басейни, и да се гарантира, че средствата от 
Европейски инструмент за възстановяване ще бъдат инвестирани в проекти за 
обеззаразяване на линдан.

Заседанието беше закрито в 11.16 ч.

* * *

от 11.00 до 11.30 ч.

ПАУЗА

* * *

Заседанието беше възобновено в 11.31 ч. под председателството на Дулорс Монсерат 
(председател).

от 11.30 до 12.30 ч.

10. Заседание на координаторите

Заседанието беше закрито в 12.30 ч.

* * *

от 12.30 до 16.45 ч.

ПАУЗА
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* * *

Заседанието беше възобновено в 16.47 ч. под председателството на Дулорс Монсерат 
(председател).

от 16.45 до 18.45 ч.        в зала ASP 5G3

11. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

1. Приемане на дневния ред

Дневният ред беше приет.

2. Съобщения на председателя

Гласуването на резолюцията относно борбата с бездомността в Европейския съюз 
(2020/2802) и гласуването на резолюцията относно Шенгенската система и мерките, 
предприети по време на кризата с COVID-19 (2020/2801), бяха отложени за заседанието 
на 10 ноември.

3. Приемане на проекта на дневен ред за заседанието на комисията по петиции на 2 
– 3 декември 2020 г. 

Координаторите одобриха проекта на дневен ред за заседанието на комисията по 
петиции на 2 – 3 декември 2020 г.

4. Предложения за бъдещи заседания

Координаторите се съгласиха с искането на Renew да включат петиция № 1088/2016 
относно акта за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични 
сметки (FATCA) в дневния ред за ноември. Секретариатът ще промени проекта на дневен 
ред в съответствие с това. 

Координаторите се съгласиха с исканията на ECR да включат петиция № 0677/2020 
(Туров) и петиция №1328/ 2019 (Балтийско море) в дневния ред за декември. 

Координаторите се съгласиха с искането на г-жа Еви да включат петиция № 1144/2017 в 
дневния ред за декември.

5. Искания от групите: 

Във връзка с искането на Verts/ALE за изслушване относно необходимостта от 
прозрачност по отношение на здравните политики на ЕС, координаторите решиха да 
продължат недовършените изслушвания от 2020 г. Verts/ALE бяха приканени да 
представят това предложение, когато стартира процедурата за предложения за нови 
изслушвания.
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6. Доклади и становища

По отношение на доклада по собствена инициатива на комисията AFCO относно 
„Граждански диалог и участие на гражданите в процеса на вземане на решения в ЕС – 
извлечени поуки“, координаторите решиха, че комисията по петиции ще изготви 
собствен доклад относно своята област на компетентност по отношение на петициите, 
изслушването на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) и отношенията с 
омбудсмана. Те се съгласиха да променят заглавието, за което ще бъде открита писмена 
процедура, и решиха, че комисията по петиции няма да изготви становище към доклада 
на AFCO.

Комисията по петиции ще изготви становище към доклада по собствена инициатива на 
AFCO относно прилагането на споразумението за оттегляне с координаторите от 
Обединеното кралство. Становището беше възложено на председателя без точки. 

7. Искания за конкретни действия

Разглеждането на петиция № 1934/2014 е приключено, а петиция № 1459/2016 ще остане 
без разглеждане.

8. Искания във връзка с точките от списък Б 

Координаторите решиха да разгледат тази точка чрез писмена процедура.

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

Координаторите приеха за сведение протоколите от заседанието, проведено на 
16 октомври 2020 г.

10. Оттеглени петиции

Координаторите приеха за сведение, че няма оттеглени петиции.

11. Получени писма

Координаторите бяха уведомени за получените писма.

12. Разни въпроси

Няма.
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Увреждания

12. СЕМИНАР
относно защитата на правата на хората с увреждания

„Новата стратегия за хората с увреждания“

организиран от Тематичен отдел „В“ по граждански права и 
конституционни въпроси за комисията по петиции

(вж. отделна програма)

    Програма

Оратори: Хелена Дали, член на Европейската комисия, отговарящ за равенството, проф. 
Лиза Уадингтън и д-р Андреа Бродерик, Университет на Маастрихт, Янис 
Вардакастанис, председател, Европейски форум за хората с увреждания, Емили О'Райли, 
Европейски омбудсман, Йоанис Димитракопулос, Агенция за основните права, Ролф 
Шмахтенберг, държавен секретар, Федерално министерство на труда и социалните 
въпроси, германско председателство на Съвета на ЕС, Стелиос Кимбуропулос, Марк 
Анжел, Яна Том, Адам Коша, Джорди Каняс, Киара Джема. 

* * *

Четвъртък, 29 октомври 2020 г.

от 9.00 до 11.00 ч.        в зала JAN 6Q1

Заседанието беше открито на 29 октомври 2020 г., сряда, в 9.15 ч., под председателството 
на Дулорс Монсерат (председател).

***Втора процедура на дистанционно гласуване ***      (успоредно с провеждането 
на заседанието на комисията)

     (чрез приложението  iVote  и с бюлетини за 
гласуване)

13. Становище относно „Турция – годишен доклад за напредъка (2019 г.)“
(2019/2176(INI))
Докладчик:   ФРАНГОС (ECR)
– приемане на проект на становище

Резултатите от гласуването бяха обявени в писмен вид:
становището беше прието с 30 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“.

Оратори: : Емануил Франгос
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*** Край на гласуването ***   в 9.45 ч.

Становище

14. Доклад относно годишния доклад за дейностите на 
Европейския омбудсман през 2019 г.
(2020/2125(INI))
Докладчик: ГИЙОМ (S&D)
(краен срок за внасяне на изменения: 5.11.2020 ч. в 18.00 ч. 
/гласуване: 2.12.2020 г. (очаква се потвърждение) / пленарно 
заседание (очаква се потвърждение): януари 2021 г.)
– разглеждане на проект на доклад

    

Оратори: Силви Гийом, Адам Коша, Рамона Стругариу, Маргрете Аукен, Косма 
Злотовски от името на Андрей Слабаков, Алексис Георгулис, Паскал Льофевр 
(Европейска комисия, Генерален секретариат), Татяна Жданока.

Образование

15. Петиция № 0858/2017, внесена от Ана Лосада, с испанско гражданство, от името на 
Асоциацията за двуезично обучение, относно отражението на преобладаващото 
обучение на каталонски език в училище върху семействата, които се местят в района
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: Ана Лосада (вносител на петицията), Райка Лозо (ЕК, ГД „Образование, 
младеж, спорт и култура“), Аниес Еврен, Доменек Руис Девеса, Яна Том, Диана Риба и 
Хинер,  Хорхе Бусаде Виялба, Роса Естарас Ферагут, Майте Пагасауртундуа, Косма 
Злотовски, Джорди Каняс, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Татяна Жданока, Хуан Игнасио 
Соидо Алварес

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане; да отправи искане към 
комисията по култура и образование за становище относно правата на децата да 
използват майчиния и официалния език за обучение в Испания; да се изпрати писмо до 
„Ministerio de educación y formación profesional“ (Министерството на образованието и 
професионалното обучение) с отправи искане за информация относно предприетите 
мерки с цел да се гарантира, че в Испания се зачита официалният език и майчиният език.

Околна среда

16. Петиция № 1432/2016, внесена от Киара Марини, с италианско гражданство, от 
името на „Comitati autocostituiti contro il Passante di Bologna“, относно проекта 
„Passante di Bologna“

Оратори: Лука Тасинари (вносител на петицията), Клелия Антико (Европейска комисия, 
ГД „Околна среда“), Петер Яр, Козма Злотовски, Елеонора Еви.
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Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане; да се изпрати напомняне на 
органите в Емилия Романя.

17. Разни въпроси

18. Дата и място на следващото заседание
    10.11.2020 г., 9.00 – 11.00 ч. и 11.30 – 12.30 ч.
    10.11.2020 г., 13.45 – 15.45 ч. и 16.45 – 18.45 ч.

Заседанието беше закрито в 11.03 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: 0235/2019, 0320/2019, 
0323/2019, 0326/2019, 0662/2019, 0706/2019, 0709/2019, 0737/2019, 0844/2019, 0999/2019, 
1092/2019, 1104/2019, 1123/2019, 1135/2019, 1251/2019, 1284/2019, 1320/2019, 0025/2020, 
0028/2020, 0059/2020, 0060/2020, 0076/2020, 0110/2020, 0137/2020, 0220/2020, 0264/2020, 
0266/2020, 0270/2020, 0274/2020, 0308/2020, 0465/2020, 0568/2020, 0623/2020.

Следните петиции ще останат отворени за разглеждане: 1254/2017, 0363/2019, 
0603/2019, 0875/2019, 1034/2019, 1254/2019, 1286/2019, 0008/2020.
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Results of roll-call votes

Contents

Opinion on the Turkey – Annual progress report 2019 (2019/2176(INI))
Rapporteur : Emmanouil Fragkos (ECR)

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE

Turkey - Annual progress report 2019 and 2020– Final vote

30 +

EPP Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Ádám 
Kósa, Stelios Kympouropoulos, Dolors Montserrat, Loránt Vincze

S-D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García del Blanco, Cristina 
Maestre Martín de Almagro, Demetris Papadakis, Massimiliano Smeriglio

RENEW Andrus Ansip, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Monica Semedo, Yana Toom

ID Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

ECR Emmanouil Fragkos

EUL/NGL Alexis Georgoulis, Sira Rego

NI Eleonora Evi, Mario Furore
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