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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2014 - 2019

Комисия по петиции

PETI_OJ(2018)282_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Понеделник, 24 септември 2018 г., 14.30 – 18.30 ч.

Брюксел

Зала: ASP A1G-3

14.30 – 15.15 ч. (вж. отделния дневен ред CEJ35)

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ
с комисията по конституционни въпроси

(член 55 от Правилника за дейността)

1. Общ доклад относно стратегическото проучване OI/2/2017 
на омбудсмана относно прозрачността на законодателните 
разисквания в рамките на подготвителните органи на 
Съвета на ЕС (CJ35/8/13633) (2018/2096 (INI))
(Краен срок за внасяне на измененията:  3.10.2018 г., 15.00 ч. 
/ гласуване: 21.11.2018 г.)
Докладчици: Яна Том (ALDE), Йо Лайнен (S-D)
Водещи: PETI, AFCO

– разглеждане на проекта на общ доклад

   PR– PE623.956v03-00
   

* * *
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15.15 – 16.15 ч. (при закрити врати)

2. Заседание на координаторите

* * * *

16.15 ч.

3. Приемане на проекта на дневен ред (1) OJ– PE 627.859
FdR 1163077

4. Одобряване на протокола от заседанието от:
   11 юли 2018 г.

PV– PE 625.390
FdR 1158586
+ приложения

5. Съобщения на председателя

6. Разни въпроси

7. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

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

8. Въпрос с искане за устен отговор до Съвета и Комисията 
относно ролята на германската служба за закрила на децата и 
младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове
– разглеждане и приемане на проект на въпрос с искане за 
устен отговор

    OQ–

*** Край на гласуването ***

Резолюция

9. Резолюция относно ролята на германската служба за закрила 
на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични 
семейни спорове
(Краен срок за внасяне на измененията:  26.9.2018 г. (подлежи 
на потвърждение), 15.00 г. /  гласуване: 9.10.2018 г.)
– разглеждане на проекта на резолюция

    RE–

_________________________
() Съгласно насоките на комисията за 2016 г. точките от раздел Б на 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 
заседание на координаторите.
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В присъствието на Комисията

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

Околна среда – отпадъци

10. Петиция № 1018/2017, внесена от Ласло Сигети, със словашко 
гражданство, относно планираното предприятие за преработка 
на отпадъци чрез пиролиза в екологичния парк Щурово, 
Словакия
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 625.263
   FdR 1158010

Констативни посещения

11. Констативно посещение в национален парк Донана 
(Андалусия, Испания)  
(19 – 21 септември 2018 г.)
– предварителен устен доклад от ръководителя на делегацията

12. Констативно посещение в Лужица, Германия (14 – 16 
февруари 2018 г.)
(Краен срок за внасяне на измененията относно препоръките:  
26.9.2018 г., 15.00 ч. /  гласуване: 9.10.2018 г.)
– разглеждане на проекта на доклад за констативното 
посещение

   CR– PE 623.591
   FdR 1162613

13. Констативно посещение във Фамагуста, Кипър 
(7 – 8 май 2018 г.)
(Краен срок за внасяне на измененията относно препоръките:  
28.9.2018 г., 15.00 ч. /  гласуване: 21.11.2018 г.)
– разглеждане на проекта на доклад за констативното 
посещение

   CR– PE 622.200
   FdR 1153794

Доклад

14. Доклад относно разискванията в комисията по петиции през 
2017 г. (член 216, параграф 7 от Правилника за дейността на 
Европейския парламент)
(2018/2104(INI))
Докладчик: ВИКСТРЬОМ (ALDE)
(Краен срок за внасяне на измененията: 27.9.2018 г., 15.00 ч. / 
гласуване (подлежи на потвърждение): декември 2018 г.)
– разглеждане на проекта на доклад

    PR– PE 623.694
    FdR 1155682
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* * *

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

15. Петиция № 0254/2013, внесена от Карло Симони, с италианско 
гражданство, от името на „Comitato Popolare SOS C&C“, подкрепена 
от 2350 подписа, относно изхвърлянето на токсични отпадъци в „Ex 
C&C“ (Падуа, Италия)

CM-PE 
541.551/REV.III 
FdR 1152744

16. Петиция № 0335/2017, внесена от Хуан Крус Гарис Ескура, с 
испанско гражданство, относно разтоварването на партиди насипни 
стоки на открито на пристанището в Аликанте

CM-PE 625.234 
FdR 1157979

17. Петиция № 0695/2017, внесена от Ф.M., с италианско гражданство, 
относно признаването на европейското гражданство и достъпа до 
здравеопазване за бездомните граждани

CM-PE 625.235 
FdR 1157982

18. Петиция № 0701/2017, внесена от Джанкарло Ферандино, с 
италианско гражданство, относно непризнаване на работата, 
извършена от учители в италиански акредитирани (получастни) 
училища, преди да станат държавни служители

CM-PE 625.236 
FdR 1157983
Становище на 
EMPL

19. Петиция № 0718/2017, внесена от Хосе Мария Кастийа Баро, с 
испанско гражданство, относно щети, нанесени на предприятие за 
аквакултури

CM-PE 625.238 
FdR 1160800
Писмо на INTA 

20. Петиция № 0734/2017, внесена от R.S., с германско гражданство, 
относно практиката за проследяване на клиента в супермаркетите

CM-PE 620.757 
FdR 1150062
Писмо на 
Европейския 
надзорен орган 
по защита на 
данните

21. Петиция № 0746/2017, внесена от Гедриус Шарканас, с литовско 
гражданство, относно предполагаеми нарушения на правата на 
човека в Литва

CM-PE 625.239 
FdR 1157986

22. Петиция № 0753/2017, внесена от Матео Хосе Гаридо Санауха, с 
испанско гражданство, относно правото на децата да бъдат 
настанявани до родителите си при пътуване със самолет

CM-PE 625.240 
FdR 1162752

23. Петиция № 0771/2017, внесена от Бет Грантър, с британско 
гражданство, относно новото законодателство на ЕС за забрана на 
вноса на ловни трофеи от лъвове (в памет на Сесил)

CM-PE 625.243 
FdR 1157990
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24. Петиция № 0994/2017, внесена от Андре Ребентиш, с германско 
гражданство, относно съществените продуктови спецификации

CM-PE 625.257 
FdR 1158004

25. Петиция № 0998/2017, внесена от Боян Баришич, със словенско 
гражданство, относно неиздължени възнаграждения и 
социалноосигурителни вноски, за които се твърди, че се дължат от 
приватизирано корабоплавателно дружество в Словения

CM-PE 625.259 
FdR 1160291
Писмо на 
EMPL

26. Петиция № 1051/2017, внесена от Джузепе Кондорели, с италианско 
гражданство, подкрепена от 13 подписа, относно предполагаемата 
несъвместимост на новия италиански закон за юридическата 
професия с основните принципи на правото на ЕС

CM-PE 625.229 
FdR 1157965

27. Петиция № 1055/2017, внесена от Арие Рийкенберг, с австрийско 
гражданство, относно въвеждането на единни за целия ЕС езикови 
изпити за специализираните професии

CM-PE 625.268 
FdR 1158015

28. Петиция № 1059/2017, внесена от Пиетро Варлезе, с италианско 
гражданство, относно ограниченията, свързани с пола и възрастта, 
при публичното финансиране в Италия

CM-PE 625.269 
FdR 1161053

29. Петиция № 1198/2017, внесена от Лука Нашимбене, с италианско 
гражданство, относно премахването на принципа на балансираност 
на бюджета

CM-PE 625.283 
FdR 1158050

30. Петиция № 1230/2017, внесена от Йохан Бройнинкс, с белгийско 
гражданство, относно Етап II на улавянето на бензиновите пари 
(PVR) по време на зареждане с гориво на моторни превозни 
средства на бензиностанции

CM-PE 625.287 
FdR 1158054

31. Петиция № 1236/2017, внесена от U.M., с германско гражданство, 
относно самозалепващи се стикери за движение за дизеловите 
автомобили в ЕС

CM-PE 625.289 
FdR 1158056

o O o

32. Дата и място на следващото заседание
 8.10.2018 г., 15.00 – 18.30 ч.
 9.10.2018 г., 9.00 – 12.30 ч.
 9.10.2018 г., 14.30 – 18.30 ч.


	1163077BG.docx

