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BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014 - 2019 

 

 

Комисия по петиции 
 

PETI_OJ(2018)283_1 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД 

Заседание 

Понеделник, 8 октомври 2018 г., 15,00 – 18,30 ч. 

Вторник, 9 октомври 2018 г., 9,00 – 12,30 ч. и 14,30 – 18,30 ч. 

 

Брюксел 

Зала PHS – 4B001 

 

от 15,00 ч. до 16,15 ч. (при закрити врати) 
 

1.  Заседание на координаторите   

* * * 
 

16,15 ч. 
 

2. Приемане на проекта на дневен ред (1) OJ– PE 628.486 

 FdR 1164449 

 

3.  Одобряване на протокола от заседанието от: 

   няма 

 

 

_________________________ 
(1) 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 
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заседание на координаторите. 

 

4. Съобщения на председателя 

 

5. Разни въпроси 

 

 

6.  Доклад на Европейската сметна палата относно 

прилагането на правото на ЕС: 

– Представяне на обзорния преглед на ЕСП относно 

прилагането на правото на ЕС от докладчика на ЕСП Лео 

Бринкат 

 

 

 
 

В присъствието на представители на Европейската комисия 
 

A. Петиции за обсъждане в комисията по петиции въз основа на писмен отговор 

от Комисията или други получени документи 
 

Околна среда 

 

7.  Петиция № 0228/2017, внесена от Фабио Този, с италианско 

гражданско, относно опазването на естествените 

местообитания и на дивата флора и фауна в област Лигурия 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

   CM–PE 615.535/REV 

   FdR 1157978 

 

8.  Петиция № 0754/2017 от Висенте Портес Алемани, с испанско 

гражданство, от името на PRO-Montepego, относно 

изхвърлянето на непречистени води в природния парк 

Ламархал Пего-Олива 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

   CM– PE 622.330 

   FdR 1156828 

 

 

Становище 

 

9.  Становище относно прилагане на разпоредбите на Договора 

относно гражданството на ЕС 

(2018/2111(INI)) 

Докладчик: МАРИАС (ECR) 

(краен срок за внасяне на измененията:  12.10.2018 г. / 

гласуване: 21.11.2018 г.) 

– разглеждане на проекта на становище 

    PA– PE 623.689 

    FdR 1155666 

 

 

* * * 

 

 

Вторник, 9 октомври 2018 г. 
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9,00 ч. 
 

10.  Съобщения на председателя относно решенията, взети от 

координаторите 

  

 

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

11.  ! ОТМЕНЕНО!   и отложено за 22 януари 2019 г. 

Становище относно прилагането на Хартата на основните 

права на Европейския съюз в институционалната рамка на 

ЕС 

(2017/2089(INI)) 

Докладчик: ТЕРИКАБРАС (GREENS/ALE) 

(краен срок за внасяне на измененията:  7.9.2018 г.) 

- приемане на проектостановище 

 

    PA– PE 606.045 

    FdR 1127559 

 

    AM– PE 623.739 

    FdR 1163902 

 

12.  Становище относно доклада за прилагането на Регламент 

1/2005 относно защитата на животните по време на 

транспортиране във и извън ЕС 

(2018/2110(INI)) 

Докладчик: ВАЛИНА (GUE/NGL) 

(краен срок за внасяне на измененията:  6.9.2018 г.) 

– приемане на проектостановище 

    PA– PE 625.385 

    FdR 1158534 

 

    AM– PE 627.933 

    FdR 1163474 

 

13.  Констативно посещение в Лужица, Германия (14 – 16 

февруари 2018 г.) 

(краен срок за внасяне на изменения към препоръките:   

26.9.2018 г., 15:00 ч.) 

– приемане на проекта на доклад относно констативното 

посещение 

   CR– PE 623.591 

   FdR 1162613 

   AM– PE  

   FdR 1163963 

 

14.  Резолюция относно службите за деца и юноши (Jugendamt) 

(краен срок за внасяне на измененията:  1.10.2018 г., 15:00 ч.) 

– приемане на проекта на резолюция 

    RE– PE 627.818 

    FdR 1162919 

    AM– PE 628.512 

    FdR 1164587 

*** Край на гласуването *** 

 

 

Становище 

 

15.  Становище относно предложението за изменение на Решение 

94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 година относно 

правилата и общите условия за изпълнението на функциите на 

Омбудсмана 

(2018/2080 (INL))        (за комисията AFCO) 

Докладчик: АУКЕН (GREENS/ALE) 

    PA– PE 623.941 

    FdR 1157535 
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(краен срок за внасяне на измененията:  11.10.2018 г., 15:00 ч. 

/ гласуване: 21.11.2018 г.) 

– разглеждане на проекта на становище 

 

 

Околна среда – качество на въздуха 

 

16.  Представяне на проучването относно качеството на 

въздуха и градския трафик в ЕС: най-добри практики и 

възможни решения, възложено от Тематичен отдел „В“ за 

комисията по петиции за комисията по петиции 

от Кристиан НАГЛ, Umweltbundesamt (Австрия) 

                 Проучване 

 

 

17.  Петиция 1337/2008, внесена от Найден Чакъров, с българско 

гражданство, подкрепена с 12 подписа, относно ТЕЦ 

„Марица-Изток“ и замърсяването на зоната около българския 

град Стара Загора 

и 

Петиция 1865/2009, внесена от И.П., с българско гражданство, 

относно замърсяване на въздуха в град Стара Загора, в 

Централна България 

и 

Петиция 0257/2011, внесена от Цвета Христова, с българско 

гражданство, от името на гражданска инициатива „Чист 

въздух за Стара Загора“, подкрепена от около 30 000 подписа, 

относно замърсяването на въздуха в гр. Стара Загора в 

Централна България 

   CM– 

   PE 426.986/REV.VI 

   FdR 1160340 

 

18.  Петиция № 1100/2017, внесена от R. P., с полско гражданство, 

относно подобряването на качеството на въздуха в Полша 

   CM– PE 625.276 

   FdR 1158042 

 

19.  Петиция 1083/2013, внесена от Волфдитрих Бурде, с 

германско гражданство, относно неподходящия контрол, 

упражнен от Комисията във връзка с нарушения в областта на 

околната среда във Фрайбург в Брайсгау, Германия 

и 

Петиция 1363/2015, внесена от Михаел Улиг, с германско 

гражданство, относно строителството в природни резервати, 

извършвано от град Хамбург 

   CM-PE  

   565.069/REV.III  

   FdR 1141273 

 

   CM– 

   PE 587.767/REV.III 

   FdR 1160354 

 

20.  Петиция 0193/2012, внесена от Ерик Лабрус, с френско 

гражданство, от името на „Groupement pour le Respect des 

Fuseaux en Europe“, относно граничните стойности в 

Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист 

въздух за Европа и в тази връзка относно недостатъчната 

защита на общественото здраве и околната среда 

   CM– 

   PE 496.612/REV.VI 

   FdR 1160526 
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21.  Петиция 1279/2011, внесена от Леона Мас, с белгийско 

гражданство, относно замърсяването на въздуха в Антверпен 

 

   CM– 

   PE 492.742/REV.V 

   FdR 1142537 

 

22.  Петиция 1253/2013, внесена от Ана Джеромета, с италианско 

гражданство, от името на сдружението „Genitori Antismog“ 

(Родители против смога), относно Директивата за качеството 

на въздуха 2008/50/ЕО 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

и 

Петиция 1353/2013, внесена от Рафаеле Белеца, с италианско 

гражданство, от името на „Родители против смога“ (Genitori 

Antismog), подкрепена от 1 504 подписа, относно 

замърсяването на въздуха в Ломбардия, Италия 

и  

Петиция 0204/2012, внесена от Адриана Палени, с италианско 

гражданство, от името на Независимите граждански комитети, 

относно замърсяването на въздуха в долината на река По 

(Италия) 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

   CM– 

   PE 544.227/REV.II 

   FdR 1157931 

 

 

 

 

 

 

   CM– PE 541.544 

   FdR 1039579 

 

23.  Петиция 0697/2017, внесена от Самуел Мартин Соса, с 

испанско гражданство, от името на Ecologistas en Acción, 

относно липсата на планове при замърсяване с озон в Испания 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

   CM– PE 622.030 

   FdR 1152776 

 

* * * 

 

 

14:30 ч. 
 

24.  Общо заседание 

с комисията по петиции на Бундестага на Германия 

– размяна на мнения с членовете 

 

 

 

 

25.  Петиция 1735/2013, внесена от Валтер Берхтер, с германско 

гражданство, относно замърсяването на две реки в Германия 

и 

Петиция 0533/2014, внесена от Л.Б., с германско гражданство, 

относно по-стриктни директиви, засягащи индустрията за 

производство на поташ 

и 

Петиция 0721/2015, внесена от Ото Льовер, с германско 

гражданство, от името на Сдружението за опазване на 

природата и околната среда в Германия (BUND), подкрепена 

   CM– 

   PE 544.236/REV.V 

   FdR 1135283 
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от 3 212 подписа, относно оттичането на вода, богата на соли, 

във федералната провинция Хесен 

и 

Петиция 0588/2016, внесена от G.R., с германско гражданство, 

от името на Oberweser Bramwald e.V., относно изхвърлянето 

на промишлени разтвори на соли в река Горен Везер в 

Германия и нанесените в следствие на това вреди на околната 

среда 

и 

Петиция 1287/2014, внесена от Петер Зилбернагел, с 

германско гражданство, относно неспазването на 

екологичното законодателство в Германия 

 

 

 

 

 

   CM– PE 567.550 

   FdR 1071972 

 

26.  Петиция 1025/2016, внесена от G. K., с германско 

гражданство, относно нивата на нитрати в подземните води 

и 

Петиция 0793/2017, внесена от Манфред Хеснер, с германско 

гражданство, относно прекомерното замърсяване с нитрати на 

водните пътища, свързано с обработването с оборска тор в 

някои германски общини 

и 

Петиция 0819/2017, внесена от T.H., с германско гражданство, 

относно замърсяването с нитрати на питейната вода в цяла 

Германия 

   CM– PE 604.589/REV 

   FdR 1160723 

 

   CM– PE 622.039/REV 

   FdR 1160731 

 

27.  Петиция 1117/2015, внесена от д-р Франческо Дати, с 

германско гражданство, относно въздействието на 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 върху популацията на миещите 

се мечки в Германия 

   CM– PE 585.679/REV 

   FdR 1157958 

 

 

28.  Петиция 0043/2014, внесена от Анарита Аморозо, с 

италианско гражданство, относно магистралните такси в 

Германия 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

и 

Петиция 1453/2016, внесена от Карл Хер, с германско 

гражданство, относно пътните такси в Германия и третирането 

на „живеещите в чужбина германски граждани“ 

   CM– 

   PE 557.092/REV.IV 

   FdR 1142538 

 

   CM– PE 609.444 

   FdR 1132221 

 

 

29.  Петиция 0879/2014, внесена от Стефан Вахтлер, с германско 

гражданство, относно въвеждането на разпоредби в Германия 

за съдържанието на трансмастни киселини в храните 

 

   CM– PE 557.407/REV 

   FdR 1091380 

 

 

Основни права 
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30.  Петиция 0825/2017, внесена от Моника Лагоджинска, с полско 

гражданство, от името на Фондация за учене през целия живот 

PERITIA, подкрепена от два подписа, относно заплахата за 

неправителствените организации в Полша, породена от 

действия на правителството 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

   CM– PE 619.080 

   FdR 1147303 

 

 

Признаване на квалификации 

 

31.  Петиция 0963/2017, внесена от Виорел Хушану, с румънско 

гражданство, от името на синдиката Sanitas, подкрепена от 

7 521 подписа, относно единното признаване на 

квалификациите на медицинските сестри в Румъния 

(вероятно в присъствието на вносителя) 

   CM– PE 625.255 

   FdR 1158002 

 

 

от 16:30 до 18:30 ч. 
 

32.  ИЗСЛУШВАНЕ на тема 
„ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ХОРАТА С 

УВРЕЖДАНИЯ, 

както е посочено в петициите“ 
(вж. отделна програма) 

 

    Програма 

    Проучване 

 

* * * 

 

 

 

Б. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде прекратено в светлината на 

писмен отговор на Комисията или на други получени документи 

 

33.  Петиция 2453/2014, внесена от Антъни Дод, с британско 

гражданство, от името на Estepona Independent Expats Residents 

Association (Независимо сдружение на живеещите в Естепона 

чужди граждани) относно замърсяване на водите, причинено от 

проект за урбанизация в Естепона (Испания) 

CM-PE 

580.645/REV.II 

FdR 1160714 

 

34.  Петиция 0663/2015, внесена от Оливър Щайнер, с германско 

гражданство, относно процедура за създаване на система за 

пречистване във всички европейски пречиствателни станции за 

филтриране на пластмасовите микрочастици 

и 

CM-PE 

582.393/REV 

FdR 1160351 

 Петиция 0783/2015, внесена от E. D. , с германско гражданство, 

относно забрана на козметичните продукти, съдържащи 
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пластмасови микрочастици 

и 

 Петиция № 0793/2015, внесена от Оливър Щайнер, с германско 

гражданство, относно забрана на пластмасовите микрочастици в 

козметичните продукти, тоалетните принадлежности и облеклото 

 

 

35.  Петиция 1013/2015, внесена от S. C., с италианско гражданство, 

относно заблуждаваща реклама и едностранни договори, 

представяни като формуляри за предоставяне на информация 

и 

CM-PE 626.723 

FdR 1160353 

 Петиция № 1209/2017, внесена от G. C., с италианско гражданство, 

относно едностранни договори, представяни като формуляри за 

събиране на информация 

и 

 

 Петиция 0117/2017, внесена от R.L., с румънско гражданство, 

относно едностранните договори, представени като формуляри, 

изискващи информация 

 

 

36.  Петиция 0042/2016, внесена от A.F., с малтийско гражданство, 

относно липсата на конкуренция във вноса, съхранението и 

продажбата на едро на петролни продукти в Малта 

CM-PE 

587.780/REV 

FdR 1160356 

 

37.  Петиция 0635/2016, внесена от H.M., с германско гражданство, 

относно твърдения за неспазване на Директива 2003/4/EО относно 

обществения достъп до информация за околната среда и отмяна на 

Директива 90/313/ЕИО на Съвета в Германия 

CM-PE 

604.570/REV 

FdR 1160358 

 

38.  Петиция 0121/2017, внесена от Мита Дриус, с италианско 

гражданство, относно устойчивото трансгранично управление на 

речната система Изонцо/Соча 

CM-PE 

610.634/REV 

FdR 1160364 

 

39.  Петиция 0149/2017, внесена от Фабиано Филипин, с италианско 

гражданство, относно екологичното замърсяване на 

селскостопански регион с населени места във Фриули, Италия 

CM-PE 

615.531/REV 

FdR 1160365 

 

40.  Петиция 0210/2017, внесена от Бернхард Нюънхойс, с нидерландско 

гражданство, относно увеличаването на наемите в зависимост от 

доходите в Нидерландия 

CM-PE 

615.533/REV 

FdR 1160367 

 

41.  Петиция 0245/2017, внесена от H. A., с немско гражданство, от 

името на Steinbruchfreunde e.V., относно запълването на кариера 

„Steinbruch Dettelbach“ и предполагаемите щети, които това би 

нанесло на защитена екосистема 

CM-PE 

615.334/REV 

FdR 1160368 

 

42.  Петиция 0300/2017, внесена от Ришард Флорек, с полско 

гражданство, относно несъгласие с третирането от страна на 

Комисията на неговия случай във връзка с политиката на ЕС в 

областта на конкуренцията 

CM-PE 

610.818/REV.II 

FdR 1160369 
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43.  Петиция 0565/2017, внесена от Йоос Ахим, с германско 

гражданство, относно неограничаването на плащанията в брой и 

тегленето на пари в брой 

CM-PE 

617.965/REV 

FdR 1160372 

 

44.  Петиция 0955/2017, внесена от Волфганг Гербер, с германско 

гражданство, относно забранен достъп за автомобили до Париж и 

други френски градове поради въвеждането на винетната система 

„Crit'Air“ 

CM-PE 626.727 

FdR 1160377 

 

45.  Петиция 1014/2017, внесена от J. F., с френско гражданство, 

относно международната икономическа дейност на Pari mutuel 

urbain (PMU) 

CM-PE 626.728 

FdR 1160378 

 

46.  Петиция 1033/2017, внесена от С.В., с германско гражданство, 

относно регулирането на паралелните валути и криптовалутите 

CM-PE 626.729 

FdR 1160379 

 

47.  Петиция 1085/2017, внесена от N.D.S., с гръцко гражданство, 

относно въздействието на голямо свлачище при открит рудник за 

лигнитни въглища в Гърция 

CM-PE 626.731 

FdR 1160381 

 

48.  Петиция 1101/2017, внесена от E. D., с германско гражданство, 

относно ограниченото право на закупуване и използване на 

превозни средства с големи размери и висок разход на гориво 

CM-PE 626.732 

FdR 1160382 

 

49.  Петиция 1115/2017, внесена от R. S., с британско гражданство, 

относно проблеми с координацията на националното и 

европейското законодателство по отношение на изчисляването на 

пенсия 

CM-PE 626.733 

FdR 1162707 

 

50.  Петиция 1137/2017, внесена от Филип Шмаголд, с германско 

гражданство, относно възможни мерки на европейско равнище за 

борба срещу масовото измиране на насекоми 

CM-PE 625.279 

FdR 1158046 

 

51.  Петиция 1140/2017, внесена от Кристиан Рис, с германско 

гражданство, относно премахването на проверките по вътрешните 

граници на Европейския съюз 

CM-PE 626.735 

FdR 1160385 

 

52.  Петиция 1168/2017, внесена от Никола Де Гаспари, с италианско 

гражданство, относно предполагаемо нарушение на правото на 

неприкосновеност на личния живот по отношение на чувствителни 

данни, свързани със здравето на гражданите 

CM-PE 626.737 

FdR 1160387 

 

53.  Петиция 1169/2017, внесена от Андрес Руис Родригес, с испанско 

гражданство, относно стандартизиране на критериите за европейска 

заповед за арест в Шенгенското пространство 

CM-PE 626.740 

FdR 1160396 

 

54.  Петиция 1182/2017, внесена от Тибор Сироки, с унгарско CM-PE 626.742 
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гражданство, относно отказаното на неговия син право на лице с 

увреждане в Обединеното кралство и относно защитата на правата 

на работниците мигранти 

FdR 1160398 

 

55.  Петиция 1184/2017, внесена от M. О., с ирландско гражданство, 

относно изискването за виза за неевропейски съпрузи на европейски 

граждани 

CM-PE 626.744 

FdR 1160399 

 

56.  Петиция 1194/2017, внесена от Мария дел Кармен Варела Вело, с 

испанско гражданство, от името на Asociación Galega Cova Crea, 

относно проекта за медна мина в община Тоуро, област Галисия 

CM-PE 626.745 

FdR 1160400 

 

57.  Петиция 1222/2017, внесена от G. J., с френско гражданство, 

относно достъпа до професията професор по право в 

университетите в Германия 

CM-PE 626.747 

FdR 1160403 

 

58.  Петиция 1227/2017, внесена от Aнтонио Фанели, с италианско 

гражданство, от името на местната гражданска група за действие 

„EcoNostro di Toritto (BA)“, протестираща срещу изграждането на 

инсталация за компост 

CM-PE 626.748 

FdR 1160404 

 

59.  Петиция  1229/2017, внесена от Mауро Лачети, с италианско 

гражданство, относно хармонизирането на правилата за движение 

по пътищата на моторните превозни средства в държавите членки 

CM-PE 626.749 

FdR 1160405 

 

60.  Петиция 1232/2017, внесена от Хуан Лоренсо Сантана Перес, с 

испанско гражданство, относно естествена система за филтриране 

на вода в имението Ла Монтанета в Гран Канария 

CM-PE 626.750 

FdR 1160406 

 

61.  Петиция 1238/2017, внесена от Оливер Люке, с германско 

гражданство, относно признаването на швейцарската съдебна 

система 

CM-PE 626.752 

FdR 1160408 

 

62.  Петиция 1247/2017, внесена от Фернандо Дуран Рока, с испанско 

гражданство, относно корупцията на политици 

CM-PE 626.753 

FdR 1160409 

 

63.  Петиция 1268/2017, внесена от G.D., с германско гражданство, 

относно разпоредбите на ЕС, отнасящи се до коминочистачите в 

Германия 

CM-PE 626.754 

FdR 1160410 

 

64.  Петиция 0012/2018, внесена от Клаудио Аргентини, с италианско 

гражданство, относно неприлагане в Италия на Европейската харта 

на изследователите 

CM-PE 626.755 

FdR 1160411 

 

65.  Петиция 0017/2018, внесена от J. С., с нидерландско гражданство, 

относно спиране на субсидирането от страна на нидерландското 

правителство на расистки телевизионни програми за ученици 

CM-PE 626.756 

FdR 1160412 
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66.  Петиция 0019/2018, внесена от Йоанис Займакис, с гръцко 

гражданство, относно дискриминация срещу пенсионирането на 

баща на малолетно или непълнолетно дете или недееспособно дете 

в Гърция 

CM-PE 626.757 

FdR 1160413 

 

67.  Петиция 0036/2018, внесена от Пиерпаоло Волпе, с италианско 

гражданство, относно дискриминацията в резултат на 

неотдавнашното решение на Италия да увеличи възрастта за 

пенсиониране на определени категории магистрати 

CM-PE 626.758 

FdR 1160414 

 

68.  Петиция 0056/2018, внесена от Тули Стюарт, с естонско 

гражданство, от името на организация на гражданското общество 

„Инициатива 26—01—17, Естония“, подкрепена от 2 подписа, 

относно точността на оценката на разходите и ползите на проекта 

Rail Baltica 

CM-PE 626.760 

FdR 1160416 

 

69.  Петиция 0067/2018, внесена от Франсиско Алмодовар Навалон, с 

испанско гражданство, относно единен протокол във връзка с 

информираното съгласие за ваксиниране срещу човешкия 

папиломавирус в ЕС 

CM-PE 626.761 

FdR 1160417 

 

70.  Петиция 0160/2018, внесена от Йонас Вилионис, с литовско 

гражданство, от името на Литовския съвет по въпросите на селското 

стопанство и храните, подкрепена от 52 359 подписа, относно 

неравенството в плащанията по линия на общата селскостопанска 

политика (ОСП) на ЕС в Литва 

CM-PE 626.763 

FdR 1160419 
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71. Дата и място на следващите заседания 

   21.11.2018 г., 9,00 – 12,30 ч. и 14,30 – 18,30 ч. 

   22.11.2018 г., 9.,00 – 12,30 ч. 

 

   27.11.2018 г., 9,00 – 12,30 ч. и 14,30 – 18,30 ч.(междупарламентарно заседание 

на комисии) 

 


