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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019 – 2024 г.

Комисия по петиции

PETI_PV(2022)516_1

ПРОТОКОЛ
Заседание

Понеделник, 16 май 2022 г., 13.45 – 15.45 ч. и 16.45 – 18.45 ч.
Вторник, 17 май 2022 г., 9.00 – 12.00 ч., 13.45 – 15.45 ч. и 16.45 – 18.45 ч.

Брюксел

Чрез видеоконференция от зала „СПАК“ 1A2

Заседанието беше открито в понеделник, 16 май 2022 г., в 13.51 ч., под 
председателството на Дулорс Монсерат (председател).

Понеделник, 16 май 2022 г.

от 13.45 ч.

1. Приемане на проекта на дневен ред1

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

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 (PETI) 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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2. Одобряване на протоколите на заседанията от:
 14 – 15 март 2022 г.

Протоколите бяха одобрени.

3. Съобщения на председателя

Председателят приветства двама нови служители в секретариата на комисията PETI

4. Избор на първи заместник-председател на комисията по петиции

Председателят обяви следните заместници на пълноправни членове за избора на първи 
заместник-председател:

 Г-н Ярослав Дуда замести г-н Радан Канев (PPE);
 Г-жа Майте Пагасауртундуа замести г-жа Улрике Мюлер (RENEW).

Г-жа Елеонора Еви номинира г-жа Маргрете Аукен (Verts/ALE, LV), която беше избрана 
за първи заместник-председател чрез акламация.

* * *

*** Първа процедура на дистанционно гласуване *** (успоредно с дейностите на 
комисията)

     (чрез EPVote)

5. Проект на предложение за резолюция относно незаконния дърводобив в ЕС 
2022/2523(RSP)
Докладчик: Дулорс Монсерат (председател)
Гласуване на пленарно заседание: очаква се потвърждение
Гласуване на изменения

Резултатите от гласуването на измененията бяха обявени писмено.

6. Въпрос с искане за устен отговор относно незаконния дърводобив в ЕС
Докладчик: Дулорс Монсерат (председател)
Единно гласуване

Въпросът с искане за устен отговор беше приет с 28 гласа „за“, 5 „против“ и 1 
„въздържал се“.

В присъствието на представители на Европейската комисия

А. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмен отговор на Комисията 
или други получени документи
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Основни права – участие в изборите за Европейски парламент

7. Петиция № 1077/2019, внесена от М. S. с полско гражданство, от името на 
Obserwatorium Wyborcze (Изборна обсерватория), подкрепена от 154 подписа, 
относно предполагаеми нарушения по време на избори за Европейски парламент в 
Полша, други нередности и медийна пропаганда
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Петиция № 0432/2021 от Божена Ференц (с полско гражданство), Пьотр Кожиол (с 
полско гражданство, Макари Вискирки (с полско гражданство), Магда Клим (с 
полско гражданство), Малгожата Климович (с полско гражданство), S.G. (с полско 
гражданство) Славомир Горак (с полско гражданство), Ева Уминска (с полско 
гражданство), Адам Витас (с полско гражданство), с четири подписа, за полските 
избори за Европейски парламент през 2019 г.

Оратори: M. S. (вносител на петиция 1077/2019, представляващ също петиция 
0432/2021), Сърдж Кишевич (ЕК, ГД „Правосъдие“), Марк Анжел, Яна Том.

Решение: петициите да останат отворени за разглеждане; да се изиска писмен отговор 
от Комисията относно предложените промени/прилагането на политиката на ЕС за 
укрепване на демокрацията и почтеността на изборите и настоящото положение на 
медийния плурализъм в Полша; да се предаде за сведение на члена на Комисията 
Рейндерс, отговарящ за европейския механизъм за върховенството на закона.

8. Петиция № 0468/2019, внесена от Габриела Йонеску, с румънско гражданство, 
относно ограниченото право на гласуване на изборите за Европейски парламент

Оратори: Сърдж Кишевич (ЕК, ГД „Правосъдие“), Стелиос Кимбуропулос, Яна Том.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се изиска от Комисията 
актуализиран отговор относно начина, по който Румъния ще се подготви за следващите 
европейски избори.

9. Петиция № 0473/2019, внесена от Патрик Ванхоуд, с белгийско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на правилата за провеждане на избори за 
Европейски парламент спрямо лицата, които не са граждани на Люксембург 

Оратори: Сърдж Кишевич (ЕК, ГД „Правосъдие“), Стелиос Кимбуропулос, Марк 
Анжел, Яна Том.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се изиска от Комисията 
актуализиран отговор относно текущите обсъждания с Люксембург по въпроса.

Заседанието беше прекъснато в 14.46 ч.

* * *

Заседанието беше възобновено в 16.49 ч. под председателството на Дулорс Монсерат 



PE732.652v02-00 4/19 PV\1260298BG.docx

BG

(председател).

от 16.45 ч. до 18.45 ч.

В присъствието на представители на Европейската комисия

А. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмен отговор на Комисията 
или други получени документи

Околна среда – достъп до информация

10. Петиция № 1167/2017, внесена от Ноел Люсия, с френско гражданство, относно 
достъпа до информация за околната среда
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: Ноел Люсия (вносител на петицията), Кристиан Пробст (ЕК, ГД „Околна 
среда“), Петер Яр, Силви Гийом, Михал Виезик, Роза Д’Амато.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се поиска актуална писмена 
информация от Комисията;

Околна среда – опазване и съхранение

11. Петиция № 0202/2021, внесена от Алберто де Тома, с италианско гражданство, 
относно защитата на естествения ландшафт на Рипалта, Пантано и Лама 
Сантакроче в Пулия, Италия
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: Алберто Де Тома (вносител на петицията), Марко Чиприани (ЕК, ГД „Околна 
среда“), Петер Яр, Роза Д’Амато.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се отправи искане за писмен 
отговор от Комисията.

Оценка на въздействието върху околната среда и здравето 

12. Петиция № 1096/2021, внесена от Бартоломео Лукарели, с италианско 
гражданство, от името на LiberiAmo Taranto, относно предполагаемо нарушаване 
от Италия на директиви 2014/52/ЕС и 2010/75/ЕС
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: Моника Алтамура (представител на вносителя на петицията), Лаура Табелини 
(ЕК, ГД „Околна среда“), Марко Гаспаринети (ЕК, ГД „Околна среда“), Петер Яр, Роза 
Д’Амато.
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Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се изиска от Комисията 
писмен отговор с актуална информация относно процедурата за нарушение; да се изиска 
от италианските органи информация за състоянието на ситуацията.

13. Петиция № 1052/2017, внесена от G. C. с италианско гражданство, относно 
неправилното транспониране в италианската правна система на 
Директива 2014/52/ЕС за оценката на въздействието върху околната среда

Оратори: Лаура Табелини (ЕК, ГД „Околна среда“), Петер Яр, Роза Д’Амато.

Решение: да се приключи разглеждането; да се поиска от Комисията документ за 
приключилото производство за нарушение.

* * *

Заседанието беше закрито в 17.56 ч.

* * *

Заседанието беше открито във вторник, 17 май 2022 г., в 9.14 ч., под 
председателството на Дулорс Монсерат (председател).

от 9.00 ч.

Втора процедура на дистанционно гласуване *** (успоредно с дейностите на 
комисията)

14. Проект на предложение за резолюция относно незаконния дърводобив в ЕС 
2022/2523(RSP)
Докладчик: Дулорс Монсерат (председател)
Гласуване на пленарно заседание:
Окончателно гласуване

Проектът на предложение за резолюция беше прието с 25 гласа „за“, 5 „против“ и 4 
„въздържал се“.

В присъствието на представители на Европейската комисия

А. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмен отговор на Комисията 
или други получени документи

Украйна – бежанци
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15. Петиция № 0223/2022, внесена от Олена Веденина, с украинско гражданство, 
относно създаването на хуманитарен коридор за европейските граждани в Украйна
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Петиция № 0239/2022, внесена от Мариса Филипе, с португалско гражданство, 
относно повторното въвеждане на паспорта Нансен, лична карта за целия ЕС за 
бежанци в Европа
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: Олена Веденина (вносител на петиция № 0223/2022), Мариса Филипе 
(вносител на петиция № 0239/2022), Ан Маршал („Европейска служба за външна 
дейност“), Мариус Рашкану (ЕК, ГД „Миграция и вътрешни работи“), Карло Олмо 
(Адвокати без граници), Петер Яр, Кристина Маестре Мартин Де Алмагро, Фредерик 
Рийс, Майте Пагасауртундуа, Алесандро Валдамбрини (ЕК, ГД „Хуманитарна помощ и 
гражданска защита“).

Решение: петициите да останат отворени за разглеждане; да се отправи искане за писмен 
отговор от Комисията;

Украйна – правата на детето

16. Петиция № 0303/2022, внесена от J.L.S., с германско гражданство, от името на 
организацията „Детска здравна подкрепа e.V.“ относно хуманитарната помощ в 
Украйна
Петиция № 0309/2022, внесена от J.L.S., с германско гражданство, от името на 
организацията „Детска здравна подкрепа e.V.“, относно създаването в Украйна на 
хуманитарна зона, забранена за полети

Петиция № 0314/2022, внесена от J.L.S., с германско гражданство, от името на 
организацията „Детска здравна подкрепа e.V.“ за защита на болниците в Украйна

Оратори: Алесандро Валдамбрини (ЕК, ГД „Хуманитарна помощ и гражданска 
защита“), Павел Херчински (Европейска служба за външна дейност), Урсула Палаш 
(Европейска служба за външна дейност), Ева Копач, Петер Яр, Кристина Маестре 
Мартин Де Алмагро, Ярослав Дуда

Решение: петициите да останат отворени за разглеждане; да се отправи искане за 
писмен отговор от Комисията.

Заседанието беше прекъснато в 10.53 ч.

* * *

11.00 – 12.00 ч. (при закрити врати)
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17. Заседание на координаторите  

Заседанието беше възобновено в 13.45 ч. под председателството на Дулорс Монсерат 
(председател).

* * *
от 13.45 до 15.45 ч.

18. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

 

1. Приемане на дневния ред
Дневният ред беше приет.

2. Съобщения на председателя
Няма.

3. Приемане на проекта на дневен ред за заседанието на комисията по петиции 
(PETI) на 15 – 16 юни 2022 г.

Координаторите одобриха предложения проект на дневен ред.

4. Предложения за бъдещи заседания
Координаторите се съгласиха да се приложи процедурата по спешност към петиции № 
0440/2022 и № 0279/2022 и те да се включат в дневния ред за месец юни (по искане на 
групата PPE)

Координаторите се съгласиха да включат в дневния ред за юни петиции № 0699/2021 
(искане на PPE), № 0095/2020 (искане на S&D), № 1167/2021 (искане на S&D), № 
0190/2021 и № 0511/2021 (искане на групата Verts/ALE).

Координаторите се съгласиха да включат петиции № 0716/2021 (искане на PPE), № 
1321/2021 (искане на PPE), № 0070/2022 (искане на Renew), № 0095/2021 (искане на 
Verts/ALE) и № 0482/2021 (искане на ECR) в дневния ред за юли. Освен това 
координаторите се съгласиха да добавят петиция № 1358/2020 (искане на ECR) в дневния 
ред за юли, след като към вносителя на петицията бъде отправен въпрос за актуалното 
състояние на националното съдебно производство.

5. Искане за конкретни действия
5.1. Констативно посещение в Полша през септември – нови петиции
Координаторите не се съгласиха с предложението на групата ECR да се добавят петиции, 
свързани с изграждането на стена на полско-беларуската граница (№ 1250/2021, 
№ 1249/2021, № 1132/2021), към програмата на планираното констативно посещение в 
Полша, планирано за 19 – 21 септември 2022 г.

6. Натрупване на петиции, които са внесени отдавна, но все още не са обсъдени 
(искане на Renew)

Координаторите се съгласиха да поискат от секретариата да изготви списък на 
отворените петиции от 1998 до 2012 г. с оглед на евентуалното им приключване, като 



PE732.652v02-00 8/19 PV\1260298BG.docx

BG

тест за заседанието на координаторите през юли. Координаторите също така постигнаха 
съгласие, че групите ще могат да представят своите предложения на по-късен етап. 

7. Обсъждане на спазването на правилника (Правилник за дейността на ЕП и 
правилник на Бюрото на ЕП) относно констативните посещения (искане на 
групата Verts/ALE)

Координаторите решиха да отложат тази точка за следващото заседание на 
координаторите.

8. Програма за констативното посещение във френския регион О-дьо-Франс, 
23 – 25 май 2022 г. 

Координаторите се запознаха с окончателната програма и окончателния състав на 
констативното посещение във френския регион О-дьо-Франс, 23 – 25 май 2022 г.

9. Съвместна ad hoc делегация на комисиите EMPL-LIBE-PETI на 
Конференцията на държавите – страни по КПХУ на ООН (Конвенция за 
правата на хората с увреждания), в седалището на ООН, Ню Йорк, от 14 до 16 
юни 2022 г.

Координаторите се запознаха с проектопрограмата на съвместната ad hoc делегация на 
комисиите EMPL-LIBE-PETI на Конференцията на държавите – страни по КПХУ на 
ООН (Конвенция за правата на хората с увреждания), в седалището на ООН, Ню Йорк, 
от 14 до 16 юни 2022 г.

10. Искания относно точките от списък Б 
Координаторите се запознаха с искането относно точките от списък Б от 21 април 2022 г., 
за които на вносителя на петицията е даден 2-месечен срок за предоставяне на 
допълнителна информация.

11. Европейски граждански инициативи
Координаторите се запознаха с регистрацията на една нова Европейска гражданска 
инициатива на 27 април 2022 г., озаглавена End The Slaughter Age („Край на клането на 
животни“).

12. Писма 
Координаторите се запознаха с получените отговори.

13. Разни въпроси
Няма. 

В присъствието на представители на Европейската комисия

А. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмен отговор на Комисията 
или други получени документи

Принципи на правовата държава

19. Петиция № 0343/2022, внесена от Михал Ваврикевич, с полско гражданство, относно 
принципите на правовата държава в Полша по време на войната в Украйна
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)
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Оратори: Николас Бел (ЕК, ГД „Правосъдие и потребители“), Лорант Винце, Кристина 
Маестре Мартин Де Алмаго, Роза Д’Амато, Косма Злотовски, Паулина 
Киешковска-Кнапик (представител на вносителя на петицията), Хосе Рамон Бауса Диас.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се изиска актуална 
информация от Комисията; да се предаде за сведение на члена на Комисията Рейндерс, 
отговарящ за европейския механизъм за върховенството на закона.
да се изпрати за сведение на комисия за разследване на използването на „Pegasus“ и 
еквивалентен шпионски софтуер за наблюдение (PEGA)

Градоустройство

20. Петиция № 0636/2021, внесена от Викторина Аморес, с испанско гражданство, 
относно предполагаемото ненужно ремонтиране на Lidon Avenue в Кастельон де ла 
Плана (Испания) и неспазването на условията за получаване на финансиране от ЕС
(в присъствието на вносителката на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: Марибел Марка (представител на вносителя на петицията), J. M. Ернандес 
Луке (ЕК, ГД „Регионална и селищна политика“), Ампаро Марко Гуал (кмет на Кастело 
де ла Плана), Стелиос Кимбуропулос, Кристина Маестре Мартин де Алмагро, Хосе 
Рамон Бауса Диас, Хосе Мануел Гарсия-Маргальо и Марфил.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се изиска от община 
Кастельон да предостави на комисията по петиции подробна информация относно:  — 
проекта във вида, в който е бил в първоначалната си конфигурация, и промените, които 
е претърпял; — консултации и други форми на участие на обществеността, които са били 
използвани по време на процедурата за изменение; — и подробна информация за 
въздействието върху околната среда на гореспоменатото изменение на проекта.

 
Права на потребителите – банкова политика

21. Петиция № 1123/2021, внесена от J.S.A.G., с испанско гражданство, относно 
нелоялни банкови практики

Оратори: Джулия Уайтс (ЕК, ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на 
капиталовите пазари“), Стелиос Кимбуропулос, Кристина Маестре Мартин де Алмагро, 
Джорди Каняс, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Алекс Аджус Салиба

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се изиска становище от 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по 
икономически и парични въпроси.

Заседанието беше прекъснато в 15.30 ч.

* * *

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

от 16.45 ч. до 18.45 ч.

Становище

22. Проект на становище относно „Към равни права за хората с увреждания“
Докладчик: Улрике МЮЛЕР (RENEW)
Краен срок за внасяне на изменения: 25 май 2022 г. на обед
Разглеждане на проекта на становище

Оратори: Улрике Мюлер, Алекс Аджус Салиба, Александер Бернхубер, Алвина 
Аламеца, Алексис Георгулис, Инма Пласенсия Пореро (ЕК, ГД „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване“).

В присъствието на представители на Европейската комисия

А. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмен отговор на Комисията 
или други получени документи

Здраве – безопасност на работното място

23. Петиция № 0495/2021, внесена от Кристофър Скот, с британско гражданство, 
относно приложението на мерки за здравословни и безопасни условия на труд в 
строителната промишленост в Малта

Оратори Вера Азеведо Монтейро (ЕК, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и 
приобщаване“), Марк Гаучи (малтийски главен изпълнителен директор, Орган за 
безопасност на здравословните и безопасни условия на труд – OHSA), Александер Бернхубер, 
Алекс Аджус Салиба.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се изиска от Комисията 
актуализиран отговор и повече информация относно транспонирането на съответните 
директиви на ЕС от Малта.

Хуманно отношение към животните: Международна търговия

24. Петиция № 0697/2020, внесена от Елиз Фльори, с френско гражданство, от името 
на Еврогрупата за животните (Eurogroup for Animals), относно зоонозните 
заболявания и други рискове и регулирането на търговията и притежаването на 
екзотични домашни любимци в ЕС
(в присъствието на вносителката на петицията чрез видеоконференция)
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 Петиция № 0744/2020, внесена от Клаус Нилсен Люкхаге, с датско гражданство, от 
името на „Защита на животните“ (Dyrenes Beskyttelse), относно необходимостта ЕС 
да регулира търговията с диви и екзотични животни, предназначени да бъдат 
отглеждани като домашни любимци
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

 Петиция № 0786/2020, внесена от Марике Фрекен, с нидерландско гражданство, от 
името на „Застъпничество и защита на животните“ (Stichting AAP), относно 
регулиране на търговията и притежаването на екзотични домашни любимци в 
Европейския съюз чрез положителен списък на ЕС
(в присъствието на вносителката на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: Ан Софи Мейлванг (представител на вносителя на петиция № 0744/2020), 
Никълъс Кларк (представител на вносителя на петиция № 0697/2020), Марике Врекен 
(вносителка на петиция № 0786/2020), Агата Собиех (ЕК, ГД „Околна среда“), 
Александер Бернхубер, Кристина Маестре Мартин де Алмагро, Михал Виезик, Елеонора 
Еви.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане; да се изиска от Комисията 
актуализиран отговор и да се изпрати до комисията ENVI за становище.

25. Разни въпроси

Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите чрез 
писмена процедура:

1. Петиция № 1358/2021, внесена от Ан Бугеджа, с малтийско гражданство, 
подкрепена от 769 подписа, от името на Мрежата на жителите на Марсаскала, 
относно изграждането на пристанище за яхти в залива Марсаскала (Малта):

С оглед на официалното писмо от 29 април 2022 г., изпратено до председателя от 
постоянния представител на Малта и потвърждаващо, че оспорваният в петицията 
проект е бил спрян, на 3 май 2022 г. председателят предложи на координаторите да 
приключат разглеждането на петицията. Не са повдигнати възражения срещу това 
предложение, поради което разглеждането на петицията се приключва. "

2. Оспорвани препоръки: 

Петиции № 1212/2021, № 1329/2021, № 1347/2021, № 1349/2021, № 1357/2021 и № 
1371/2021 бяха приети във вида, предложен от председателя.

26. Дата и място на следващото заседание

 Сряда, 15 юни 2022 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.
 Четвъртък, 16 юни 2022 г., 9.00 – 12.30 ч.

Заседанието беше закрито в 18.17 ч.
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* * *

Б. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде прекратено в светлината на 
получения писмен отговор на Комисията или други документи

Разглеждането на следните петиции ще бъде приключено: 2444/2014, 1068/2018, 
0844/2020, 1058/2020, 1195/2020, 1212/2020, 1222/2020, 1346/2020, 0376/2021, 0476/2021, 
0519/2021, 0557/2021, 0563/2021, 0569/2021, 0593/2021, 0602/2021, 0666/2021, 0673/2021, 
0700/2021, 0715/2021, 0722/2021, 0725/2021, 0747/2021, 0802/2021, 0804/2021, 0821/2021, 
0830/2021, 0833/2021, 0851/2021, 0895/2021.

Следните петиции ще останат отворени за разглеждане: 0895/2020, 0989/2020, 
1295/2020, 1484/2020.
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FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMPMITTEE

1. Draft Motion for a Resolution on illegal logging in the EU 2022/2523(RSP)
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FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMPMITTEE

2. Oral Question on illegal logging in the EU
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