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Комисия по петиции
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ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

понеделник, 21 януари 2019 г., 15.00 – 18.30 ч.
вторник, 22 януари 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.

Брюксел

Зала ASP A3G-3

от 15:00 ч. до 16:30 ч. (при закрити врати)

1. Заседание на координаторите  

* * *

в 16.30 ч.

2. Приемане на проекта на дневен ред  (1) OJ– PE 632.958
FdR 1174199

3. Одобряване на протоколите от заседанията:
     27 ноември 2018 г.

PV– PE 630.699
FdR 1170269
+ приложения

_________________________
( ) 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

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

6. Становище относно прилагането на Хартата на основните 
права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС.
(2017/2089(INI))
Докладчик: ТЕРИКАБРАС (VERTS/ALE)
(краен срок за внасяне на измененията:  7.09.2018)
– приемане на проекта на становище

    PA– PE 606.045
    FdR 1127559

    AM– PE 623.739
    FdR 1163902

*** Край на гласуването ***

В присъствието на Европейската комисия

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

Околна среда

7. Петиция № 0207/2018, внесена от Робърт Латимър, 
с британско гражданство, относно замърсяването на плажа 
Уитбърн в Обединеното кралство

   CM– PE 629,723 
   FdR 1167959
   (31.10.2018)

8. Последващи действия във връзка с препоръките на 
констативното посещение в Галисия през 2013 г.
(замърсяване на водите)    (Петиции 260/1999, 462/2006, 
922/2010)
(в присъствието на вносителите на петицията)

   CR– PE 508.307
   FdR 1013735
   CM-
   PE 462,662/REV.III 
   FdR 1094922
   (21.09.2018)

9. Петиция № 0480/2018, внесена от Диего Профили, 
с италианско гражданство, от името на Комитет за гражданите 
на Пиаца д’Арми, придружена от 86 подписа, за забрана на 
строителството в рамките на градско зелено пространство
(в присъствието на вносителя на петицията)

РЕЗЮМЕТА, 
СВЕДЕНИЯ И 
ПРЕПОРЪКИ
+ Устен отговор от 
Европейската 
комисия
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Брексит

10. Последващи действия във връзка с петициите относно 
правата на гражданите, свързани с излизането на Обединеното 
кралство от ЕС

- петиция № 307/2017, внесена от Фиона Годфри, с британско 
гражданство, от името на коалицията „British in Europe“, 
относно гарантирането на правата на гражданите на 
Обединеното кралство в ЕС27 и гражданите на ЕС27 в 
Обединеното кралство след Брекзит
(в присъствието на вносителя на петицията)

- петиция № 470/2017, внесена от Игнасио Ромеро Ромеро, от 
името на „Españoles en Reino Unido - Surviving Brexit“, 
подкрепена от 6139 подписа, относно гарантирането на 
правата на всички пребиваващи в Обединеното кралство 
граждани на ЕС и на британските граждани в ЕС след 
Брекзит

РЕЗЮМЕТА, 
СВЕДЕНИЯ И 
ПРЕПОРЪКИ

РЕЗЮМЕТА, 
СВЕДЕНИЯ И 
ПРЕПОРЪКИ

* * *

22 януари 2019 г., вторник

в 9.00 ч.

11. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

 

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

12. Доклад относно разискванията в комисията по петиции през 
2018 г. (член 216, параграф 7 от Правилника за дейността)
((INI))
Докладчик: ВИКСТРЬОМ (ALDE)
(краен срок за внасяне на измененията: 14.12.2018 г. / 
пленарно заседание (очаква се потвърждение): )
– приемане на проект на доклад

    PR– PE 630.552
    FdR 1171798

    AM– PE 630.553
    FdR 1169261

*** Край на гласуването ***
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Констативно посещение

13. Констативно посещение във Валедора (Пиемонт, Италия)
(17-18.12.2018)
– предварителен устен доклад от ръководителя на 
делегацията.

 

Социални въпроси

14. Петиция № 0696/2016, внесена от L.M., с италианско 
гражданство, от името на местния полицейски отдел на 
Органите за регионална сигурност (CSA), включително 1 
допълнителен подпис, относно нуждата от нова класификация 
на местната полиция от страна на италианската държава
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция № 0093/2017, внесена от P.B., с италианско 
гражданство, за изравняване на правния статут на местните и 
общинските полицейски сили с този на други национални и 
европейски полицейски сили
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция № 0624/2017, внесена от Марио Асирели, с 
италианско гражданство, от името на „Sindacato Unitario 
Lavoratori della Polizia Locale“, относно защитата на полицаите 
в местната полиция в Италия
(в присъствието на вносителя на петицията)

CM– PE 602,871
FdR 1122426
(31.03.2017)

CM– PE 613,284
FdR 1138479
(31.10.2017)

LT IT (18.05.2018 г.)

РЕЗЮМЕТА, 
СВЕДЕНИЯ И 
ПРЕПОРЪКИ

Дискриминация

15. Петиция № 1737/2013, внесена от Йохана Макрей, с 
малтийско гражданство, относно дискриминация поради 
наличието на система, включваща две равнища на 
ценообразуване за електричеството и водата
както и
Петиция № 0341/2014, внесена от Джон Мидълмас, с 
британско гражданство, относно нарушаването на директива 
на ЕС от органите в Малта във връзка със заплащането на 
електроенергия и вода
както и
Петиция № 0757/2015, внесена от Патриша Греъм, с 
британско гражданство, от името на консултативната група 

CM– 
PE 546,909/REV.III 
FdR 1157947
(29.06.2018)

CM– PE 557,107 
FdR 1060172
(29.04.2015)

РЕЗЮМЕТА, 
СВЕДЕНИЯ И 
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Малта „Up in Arms“, относно невъзможността на гражданите 
на ЕС да се регистрират като постоянно пребиваващи в Малта
(в присъствието на вносителя на петицията)

ПРЕПОРЪКИ 
757-15

Права на потребителите

16. Представяне на проучването относно „Разлики в 
качеството на потребителски продукти“  ,възложено от 
Тематичен отдел „В“ за комисията по петиции
от Бланка Витова, заместник-декан на науките и научните 
изследвания, Университет „Палацки“ – Оломоуц 

Проучване

17. Петиция № 0298/2017, внесена от Янош Мери, със словашко 
гражданство, относно гарантирането на еднородни по 
отношение на качеството потребителски продукти в рамките 
на вътрешния пазар 
както и
Петиция № 0370/2017, внесена от Ласло Чизмадиа, с унгарско 
гражданство, от името на Civil Összefogás Közhasznú 
Alapítvány, относно създаването на парламентарна комисия и 
на постоянна система за наблюдение с цел разследване на 
разликите в качеството на хранителните продукти в 
различните държави – членки на ЕС
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция № 0945/2017, внесена от Мая Манолова, с българско 
гражданство, подкрепена от 8 подписа, относно двойните 
стандарти при храните от една и съща марка
(в присъствието на вносителя на петицията)

CM– PE 
613,363/REV
FdR 1163634
(21.09.2018)

LT HU

CM– PE 626.665 
FdR 1159992
(29.06.2018)

ОСП

18. 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
(в присъствието на вносителя на петицията)

CM– PE 
626,763/REV
FdR 1172768
(19.12.2018)



OJ\1174199BG.docx 7/14 PE000.000v01-00

BG

Околна среда

19. Петиция № 0205/2018, внесена от Мариятереза Анцола, с 
италианско гражданство, от името на Intermunicipal Committee 
for the Quality of Life of Dosolo (Междуобщински комитет за 
качеството на живота в Дозоло), относно по-строги пределни 
стойности на формалдехида съгласно Регламента относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH) и замяната му при производството на 
дървени плоскости
(в присъствието на вносителя на петицията)

 CM– PE 628,343 
   FdR 1163663
   (21.09.2018)

20. Петиция № 1219/2017, внесена от Хуан Хосе Асенсио Гнсалес, 
с испанско гражданство, относно програмата за туристическа 
инфраструктура на автономна област Кастилия и Леон
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 627,957 
   FdR 1163637
   (21.09.2018)

* * *

14.30 ч.

Медии

21. Петиция № 1024/2017, внесена от Габриел Лопес Вега, с 
испанско гражданство, относно липсата на обективност в 
испанската телевизия
(вероятно в присъствието на вносителя)

CM– PE 622,310 
FdR 1154814
(30.05.2018)

22. Петиция № 0277/2018, внесена от C.E.R, с испанско 
гражданство, относно липсата на обективност в каталонската 
държавна телевизия
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция № 0283/2018, внесена от Серхио Сантамария 
Сантигоса, с испанско гражданство, относно липсата на 
обективност в държавните аудиовизуални медии в Каталония
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 629,736 
   FdR 1167979
   (31.10.2018)
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23. Петиция № 0477/2017, внесена от P.O., с полско гражданство, 
относно дискриминацията срещу журналисти и ограниченията 
на свободата на изразяване в обществените медии в Полша
(в присъствието на вносителя на петицията)
(в присъствието на полския омбудсман)

   CM–PE 620,737/REV
   FdR 1167895
   (31.10.2018)

Конституционни въпроси

24. Петиция № 0031/2016, внесена от J. D., с полско гражданство, 
относно предполагаемо нарушаване на основни права в 
резултат от конституционната реформа в Полша
както и
Петиция № 1421/2016, внесена от K.Х., с полско гражданство, 
подкрепена с три подписа, относно съдебната система в 
Полша
както и
Петиция № 0345/2018, внесена от W.P.K., с полско 
гражданство, относно нарушаването на принципа за 
разделение на властите в Полша
както и
Петиция № 0499/2018 от Матеуш Пилих, с полско 
гражданство, относно предполагаемото нарушение на 
принципите на Договора за ЕС във връзка със съдебната 
реформа в Полша
както и
Петиция № 0512/2018, внесена от J. S., с полско гражданство, 
относно несъвместимост на полските съдебни реформи с 
правото на ЕС
(в присъствието на полския омбудсман)

CM– 
PE 593,921/REV.IV 
FdR 1160718
(13.08.2018)
CM– PE 
610,619/REV
FdR 1147268
(28.02.2018)
РЕЗЮМЕТА, 
СВЕДЕНИЯ И 
ПРЕПОРЪКИ

РЕЗЮМЕТА, 
СВЕДЕНИЯ И 
ПРЕПОРЪКИ

РЕЗЮМЕТА, 
СВЕДЕНИЯ И 
ПРЕПОРЪКИ

Увреждания

25. Петиция № 1394/2015, внесена от Пиа Матихалди, с 
финландско гражданство, от името на Фондацията за услуги 
за хора с умствени увреждания, подкрепена от около 
10 подписа, относно Директивата на ЕС за обществените 
поръчки и прилагането ѝ на национално равнище, което води 
до дискриминация, основана на увреждане
(в присъствието на вносителя на петицията)

CM– PE 587,772 
FdR 1103252
(31.08.2016)

LT FI

Околна среда
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26. Петиция № 0277/2016, внесена от Гуадалупе Гомес, с 
испанско гражданство, относно планове за изграждане на кей 
на плаж в Санксенксо, Галисия

   CM– PE 600,972/REV
   FdR 1144874
   (31.01.2018)

Околна среда – опазване и съхранение

27. Петиция № 2335/2014, внесена от Антонио Мартинес Лаго, с 
испанско гражданство, относно последиците от определянето 
на защитени зони от типа територия от значение за Общността 
(ТЗО), специална защитена зона (СЗЗ) и специална 
консервационна зона (СКЗ) за собствениците на земя
както и
Петиция № 2337/2014, внесена от Ракел Гонсалес Фернандес, 
с испанско гражданство, относно определянето на защитени 
зони от страна на автономна област Астурия
както и
Петиция № 2476/2014, внесена от Мануел Мелендес Алфонсо, 
с испанско гражданство, от името на дружеството 
ASPROCORO, подкрепена от 44 подписа, относно 
последиците от определянето на защитени зони от типа 
територия от значение за Общността (ТЗО), специална 
защитена зона (СЗЗ) и специална консервационна зона (СКЗ) 
за собствениците на земя
както и
Петиция № 2710/2014, внесена от Леандро Алварес Аргейес, с 
испанско гражданство, относно последиците от определянето 
на защитени зони от типа територия от значение за Общността 
(ТЗО), специална защитена зона (СЗЗ) и специална 
консервационна зона (СКЗ) за собствениците на земя в парка 
„Убиняс-Ла Меса“ в Астурия

   CM– 
   PE 575,034/REV.II
   FdR 1118785
   (28.02.2017)

Държавна помощ

28. Петиция № 0773/2014, внесена от Франсиско Хавиер Пулидо 
Алварес, с испанско гражданство, относно предполагаеми 
злоупотреби като част от енергийния проект „КАСТОР“ в 
Испания

CM– 
PE 564,876/REV.II
FdR 1127293
(31.05.2017)

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

29. Петиция № 1542/2010, внесена от Франсоа Арканжели, с френско 
гражданство, от името на „Pays de l'Ours-Adet Maison des 
Associations“, относно опазването на кафявата мечка във Франция

CM-PE 
469,912/REV.VI
II FdR 1167881

30. Петиция № 0547/2014, внесена от Темис Калпадикис, с гръцко 
гражданство, относно построяването на Трансадриатическия 
газопровод на обработваема земя в Гърция

CM-PE 
557,110/REV.II 
FdR 1160347

31. Петиция № 1310/2014, внесена от Курт Ноймайер, с германско 
гражданство, относно неправилното прилагане на Директива 
93/13/ЕИО на Съвета от Германия

CM-PE 
571,544/REV.II 
FdR 1163625

32. Петиция № 2219/2014, внесена от Едгар Кастро Ласо, с испанско 
гражданство, относно признаване на професионалната му 
квалификация като санитар в Германия

CM-PE 576,747 
FdR 1085202
LT DE

33. Петиция № 1304/2016, внесена от Исабел де ла Крус Гарсия, с 
испанско гражданство, от името на „Plataforma de Professorat 
Associat de la Universitat de Valencia“, относно несигурните условия 
на труд за асистентите в университетите

CM-PE 
609,435/REV 
FdR 1167892

34. Петиция № 0015/2017, внесена от Симон Баралди, с италианско 
гражданство, относно хармонизирането на застрахователните 
параметри за обезщетяване на вреди в ЕС

CM-PE 
610,843/REV 
FdR 1167893

35. Петиция № 0356/2017, внесена от Улрих Помпе, с германско 
гражданство, относно задължителното оповестяване на пълната 
цена на хотелските резервации при резервиране

CM-PE 616,920 
FdR 1144884

36. Петиция № 0394/2017, внесена от А. А. В. с българско гражданство, 
подкрепена от 156 подписа, относно транспониране на Директива 
2008/98/ЕО относно отпадъците в българското законодателство и 
прилагането ѝ от българските органи

CM-PE 
616,925/REV 
FdR 1167894

37. Петиция № 0679/2017, внесена от Розамария Чанкалини, с 
италианско гражданство, от името на длъжностни лица на 
Европейската космическа агенция (ЕКА), подкрепена от 
38 подписа, относно прехвърлянето на пенсионни права на 
работници на международна организация

CM-PE 
622,328/REV 
FdR 1167897

38. Петиция № 1041/2017, внесена от Грациано Джампаоло Петрачи, с 
италианско гражданство, относно необявяването на територия от 
значение за Общността в Сан Фока ди Мелендуньо (Апулия, 

CM-PE 626,850 
FdR 1160733
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Италия), с което се нарушава Директивата за местообитанията

39. Петиция № 1060/2017, внесена от Грациано Джампаоло Петраки, с 
италианско гражданство, относно нарушаването от страна на 
Италия на третия енергиен пакет във връзка с газопровода ТАГ 
(Трансадриатически газопровод)

CM-PE 
625,270/REV 
FdR 1170528 

40. Петиция № 1139/2017, внесена от Мария Гаетана Греко, с 
италианско гражданство, от името на градския съвет на Аджира 
(Ена), подкрепена от осем подписа, срещу депо за опасни отпадъци 
в Сицилия, за което е одобрено изменение на градоустройствения 
план

CM-PE 629,711 
FdR 1167907

41. Петиция № 1237/2017, внесена от V.U., с германско гражданство, 
относно бюрократична процедура на Федералната авиационна 
служба на Германия

CM-PE 
626,751/REV 
FdR 1167909

42. Петиция № 0031/2018, внесена от Доменико Лауриола, с италианско 
гражданство, относно признаването му в Испания като архитект въз 
основа на професионалната му квалификация като строителен 
инженер и инженер по околна среда

CM-PE 628,323 
FdR 1163641

43. Петиция № 0035/2018, внесена от Й.Г., с германско гражданство, 
относно предполагаемо неспазване на Директивата за 
местообитанията при изпълнението на проект „Щутгарт 21“ (Баден-
Вюртемберг)

CM-PE 628,324 
FdR 1170534

44. Петиция № 0047/2018, внесена от M.C., с италианско гражданство, 
относно съответствието на италианското законодателство с 
европейското законодателство относно процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство

CM-PE 628,325 
FdR 1163643

45. Петиция № 0050/2018, внесена от Хейко Фрицхен, с германско 
гражданство, относно промени в Директивата за местообитанията

CM-PE 628,326 
FdR 1167023

46. Петиция № 0088/2018, внесена от Пиерпаоло Волпе, с италианско 
гражданство, относно изключването на притежатели на учителски 
дипломи от системата за класация на учители в Италия

CM-PE 628,327 
FdR 1163646

47. Петиция № 0094/2018, внесена от Хосе Леонардо Гоберна Лоренсо, 
с испанско гражданство, относно употребата на сулфити при 
размразяването на ракообразни

CM-PE 628,328 
FdR 1163647

48. Петиция № 0155/2018, внесена от Паоло Каларко, с италианско 
гражданство, относно признаването в Испания на италианската 
квалификация по строително инженерство

CM-PE 629,717 
FdR 1167914

49. Петиция № 0159/2018, внесена от Клод Прижен, с френско CM-PE 628,336 
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гражданство, относно предполагаема дискриминация от страна на 
системата за социална сигурност по отношение на самостоятелно 
заетите лица

FdR 1163655

50. Петиция № 0179/2018, внесена от Харалд Бунт, с германско 
гражданство, относно спасяването на вълците в Германия

CM-PE 629,718 
FdR 1167915

51. Петиция № 0187/2018, внесена от H.M., с германско гражданство, 
относно прилагането и въвеждането на Закона за прозрачност и на 
Закона за свобода на информацията в Германия

CM-PE 628,339 
FdR 1163658

52. Петиция № 0188/2018, внесена от Габриел Гарсия Ербоса, с 
испанско гражданство, относно регулиране на заместването на 
слънчева топлинна енергия с термопомпи при студени климатични 
условия

CM-PE 628,340 
FdR 1163659

53. Петиция № 0202/2018, внесена от Алфонсо Родригес Санчес, с 
испанско гражданство, относно политиката за разпределяне на 
местата на нискотарифните авиокомпании, които разделят групи и 
семейства, които не плащат допълнителна такса за резервирани 
места

CM-PE 629,721 
FdR 1167918

54. Петиция № 0215/2018, внесена от P.B.V., с испанско гражданство, 
относно замърсяването на почвата с тежки метали в Ла Унион-
Картахена

CM-PE 629,724 
FdR 1169304

55. Петиция № 0219/2018, внесена от A.J.R.L., с испанско гражданство, 
от името на „Comité René Cassin“, относно пречистването на 
градските отпадъчни води в зона в южната част на Севиля (El 
Polígono Sur), Испания

CM-PE 629,725 
FdR 1167961

56. Петиция № 0221/2018, внесена от В.О., с германско гражданство, 
относно ограничаването на правителственото видеонаблюдение и 
употребата на технологии за разпознаване на лицето

CM-PE 629,727 
FdR 1167963

57. Петиция № 0237/2018, внесена от Торстен Maцак, с германско 
гражданство, относно твърдение за нарушение на свободното 
движение на хора от страна на германските органи

CM-PE 629,730 
FdR 1167966

58. Петиция № 0265/2018, внесена от Жузеп Лоис Санс, с испанско 
гражданство, относно окситанския език

CM-PE 629,734 
FdR 1167970

59. Петиция № 0288/2018, внесена от W.A., с палестинско гражданство, 
относно отказа от страна на датската имиграционна служба на 
заявление за събиране на семейството

CM-PE 629,739 
FdR 1167983

60. Петиция № 0290/2018, внесена от Б.М., с румънско гражданство, 
подкрепена от 3 подписа, относно екологичните данъци, наложени 

CM-PE 629,740 
FdR 1167984
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върху дървени европалети в Румъния

61. Петиция № 0312/2018 от Хосе Мария Родригес Новал, с испанско 
гражданство, относно кариера в Eскивиас, Толедо

CM-PE 629,742 
FdR 1167986

62. Петиция № 0337/2018, внесена от L.L.A., с испанско гражданство, 
подкрепена от един допълнителен подпис, относно обща политика 
по отношение на минималната работна заплата в Европейския съюз

CM-PE 629,745 
FdR 1169665.0

63. Петиция № 0376/2018, внесена от R.S., с германско гражданство, 
относно системното малтретиране на испанските ловни кучета за 
спорт (хрътки/Galgos)

CM-PE 629,747 
FdR 1167992

o O o

64. Дата и място на следващото заседание
    20.02.2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.
    21.02.2019 ,  9.00 – 12.30


