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ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

20 февруари 2019 г., сряда, 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.
21 февруари 2019 г., четвъртък, 9.00 – 12.30 ч.

Брюксел

Зала ASP A3G-3

от 9:00 ч. до 10:00 ч. (при закрити врати)

1. Заседание на координаторите  

* * *

в 10.00 ч.

2. Приемане на проекта на дневен ред  (1) OJ– PE 634.820
FdR 1176942

3. Одобряване на протоколите от заседанията:
   21 – 22 ноември 2018 г.
   21 – 22 януари 2019 г.

PV– PE 630.607
FdR 1169564
PV– PE 633.040
FdR 1174480
+ 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 
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координаторите за вземане на решение относно по-нататъшното ѝ разглеждане по време на следващо 
заседание на координаторите.

4. Съобщения на председателя

5. Разни въпроси

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

6. Становище относно предложението за Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на 
сезонните промени на часовото време и за отмяна на 
Директива 2000/84/ЕО, COM(2018)639
(2018/0332(COD)) (за комисията TRAN)
Докладчик: ВИКСТРЬОМ (ALDE)
(краен срок за внасяне на измененията: 14 декември 2018 г.   / 
гласуване : 20 февруари 2019 г.)
– приемане на проекта на становище

    PA– PE 629.635
    FdR 1167501

    AM– PE 629.636
    FdR 1167502

*** Край на гласуването ***

Констативно посещение

7. Констативно посещение в национален парк Донана 
(Андалусия, Испания)  
19– 21 септември 2018 г.;
(краен срок за внасяне на измененията: 4 март 2019 г. в 
15.00 ч. / гласуване 21 март 2019 г. в 9.30 ч.
– разглеждане на проект на доклад от констативното 
посещение

   CR– PE 632.130
   FdR

В присъствието на Европейската комисия

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

Данъчно облагане

8. Петиция № 1088/2016, внесена от г-н J.R, с френско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на права на 
ЕС от американския Акт за спазване на данъчното 
законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) 
и екстериториалните ефекти на американските закони в ЕС
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 607,954/REV.II
   FdR 1175981

   Становище на 
Комисия по 
икономически и 
парични въпроси 
(ECON)
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   Становище на 
комисията по 
граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни 
работи (LIBE)
   Преструктуриране
   Проучване

Правосъдие

9. Петиция № 0252/2018, внесена от Рената Папцунова, със 
словашко гражданство, относно разследването на убийството 
на словашкия журналист Ян Куцяк и годеницата му Мартина 
Кушнирова
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 629,732
   FdR 1167968

Основни права

10. Петиция № 0490/2018, внесена от G.S., с румънско 
гражданство, относно закрилата на лицата, сигнализиращи за 
нередности в Румъния

   sir0490-18

Заетост

11. Петиция № 0580/2018, внесена от Атанасиос Кикинис, с 
гръцко гражданство, относно срочните договори за учителите 
в началните училища в Гърция
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 634,789
   FdR 1176730

* * *

в 14.30 ч.

12. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

 

Околна среда
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13. Петиция № 1030/2017, внесена от Исмаел Антонио Лопес 
Перес, с испанско гражданство, от името на „Asociación 
ambiental y cultural Petón do Lobo“ относно злоупотреба със 
средства от ЕФРР при операциите по гасене на пожарите в 
Галисия
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 631,823
   FdR 1170947

Околна среда — Ядрена енергeтика

14. Представяне на актуалната версия на Проучването относно  
„Наказателна отговорност и трансгранични правни 
последици от ядрената енергия в ЕС,“  възложено от 
Тематичен отдел „В“ за комисията по петиции
От проф. Микаел Форе, Университети в Мастрихт и Ротердам

   Проучване

15. Петиция № 0956/2016, внесена от H. E., с германско 
гражданство, от името на група за действие „Dreiländer Region 
gegen Tihange“ (Регион от три държави срещу Тианж) относно 
ядрената електроцентрала „Тианж 2“
(в присъствието на вносителя на петицията),
както и
Петиция № 0156/2018, внесена от Кристел Шлебуш, с 
германско гражданство, относно безопасността на атомната 
електроцентрала „Тианж 2“
(в присъствието на вносителя на петицията),

   CM–
   PE 610,611/REV.II
   FdR 1174141

16. Петиция № 0434/2016, внесена от J.J.A.G., с испанско 
гражданство, относно атомната електроцентрала „Гароня“ в 
Бургос
(в присъствието на вносителя на петицията),
както и
Петиция № 0312/2017, внесена от J.M.S.G.I., с испанско 
гражданство, относно функционирането на атомната 
електрическа централа „Гарона“

   CM– PE 599,530
   FdR 1116165

   sir0312-17

17. Петиция № 0665/2017, внесена от Маркос Диегез Видал, с 
испанско гражданство, от името „EcoEgistas en Acción-
Almería“, относно обеззаразяването на Паломарес, Алмерия
(в присъствието на вносителя на петицията),
както и
Петиция № 0198/2018, внесена от J. M. H. P., с испанско 
гражданство, относно необходимостта от извършване на 
проверка на плана за наблюдение на радиоактивността на 
земята в Паломарес (Испания)

   CM– PE 620,749/REV
   FdR 1167896
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(в присъствието на вносителя на петицията),

18. Петиция № 0327/2018, внесена от Себастиан Перес Гаярдо, с 
испанско гражданство, относно съоръжението за 
обезвреждане на радиоактивни отпадъци Еl Cabril в Кордоба
(в присъствието на вносителя на петицията),

   CM– PE 631,851
   FdR 1170986

Околна среда – замърсяване на водите

19. Петиция № 1498/2016, внесена от Йорс Орош, със словашко 
гражданство, относно защитата на качеството на 
подпочвените водни ресурси във Верекнье / Вракуня, 
Словакия от химическото замърсяване на околната среда и 
относно гарантирането на опазването на здравето на 
засегнатото население
(в присъствието на вносителя на петицията),

   CM– PE 609,452/REV
   FdR 1157971

Хуманно отношение към животните

20. Петиция № 0443/2018, внесена от Marco Giovannelli, с 
италианско гражданство, подкрепена от 80 000 подписа, 
призоваваща към приемането на специално законодателство 
за защита на и управление на хуманното отношение към 
домашни любимци и домашни и безстопанствени животни в 
ЕС.

   CM– PE 631,839
   FdR 1170967

21. Петиция № 0152/2017, внесена от Марко Джованели, с 
италианско гражданство, от името на „Save our Wolves 
International“, подкрепена от 170 000 подписа, относно 
закрилата на италианския вълк

   CM– PE 613,350
   FdR 1138778

* * *

21 февруари 2019 г., четвъртък

в 9.00 ч.

Констативни посещения
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22. Последващи действия след констативното посещение в 
Лондон (5 – 6 ноември 2015 г.)

   CR– PE 572.954
   FdR 1080308
   Проучване на 
Тематичен отдел „В“

23. Последващи действия след констативното посещение на 
реките Ебро и Тахо 
(8 – 10 февруари 2016 г.)
(петиции № 834/2012 и № 938/2012)
(в присъствието на вносителите на петицията)

   CR– PE 578.676
   FdR 1100929
   CM–
   PE 506,293/REV.IV
   FdR 1102125

24. Последващи действия след констативното посещение в 
Словакия (22 – 23 септември 2016 г.)
(петиция № 1459/2012)

   CR– PE 593.830
   FdR 1111983
   LT SK

25. Последващи действия след констативното посещение в 
Швеция (20 – 21 февруари 2017 г.)
(петиция № 1211/2017 + 10 други относно личния 
идентификационен номер в Швеция)

   CR– PE 601.199
   FdR 1127097
   CM– PE 464,858
   FdR 1157926

Околна среда

26. Петиция № 0600/2017, внесена от F. S., с италианско 
гражданство, от името на Associazione Arese 5 stelle, 
подкрепена от 18 подписа, против изменението на план за 
превръщането на бивша промишлена зона в градска зона за 
търговия и отдих,
както и
Петиция № 0919/2018, внесена от Масимилиано Мантовани, с 
италианско гражданство, подкрепена от 22 подписа, относно 
предложението за отмяна на проекта за строеж на нов 
търговски център в Болате, в провинция Милано (Италия)
(в присъствието на вносителя на петицията),
както и
Петиция № 0960/2018, внесена от Маурицио Цинези, с 
италианско гражданство, от името на Movimento 5 Stelle, 
подкрепена от 1 подпис, срещу проекта за разширение на 
търговски център в Cinisello Balsamo (Милано)
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 544,227/REV
   FdR 1157931

   sir0919-18

   sir0960-18

Финансови услуги
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27. Петиция № 0513/2012, внесена от Найден Бояджиев, с 
българско гражданство, относно измамните практики на 
испанската банка „Ла Кайша“ (La Caixa)
както и
Петиция № 0548/2012, внесена от F.L.E (с испанско 
гражданство), от името на „Plataforma de Afectados Caixanova“ 
(Платформа на засегнатите от Кайша Нова), подкрепена от 
1579 подписа, относно предполагаема измама при продажбата 
на финансови инструменти на клиенти на спестовна банка,
както и
Петиция № 0676/2012, внесена от Франсиско Рамон Валиенте 
Мартинес (Francisco Ramón Valiente Martínez), с испанско 
гражданство, относно предполагаеми злоупотреби при 
продажбата на финансови инструменти на клиенти на 
универсални и спестовни испански банки,
както и
Петиция № 0677/2012, внесена от Мария Алехандра Пицорно 
Гарсия (María Alejandra Pizzorno García), с италианско 
гражданство, относно предполагаеми злоупотреби при 
продажбата на финансови инструменти на клиенти на 
универсални и спестовни испански банки,
както и
Петиция № 0785/2012, внесена от Ева Урбано Ромеро (Eva 
Urbano Romero), с испанско гражданство, относно 
предполагаема злоупотреба при продажбата на финансови 
инструменти на клиенти на испанска банка,
както и
Петиция № 0788/2012, внесена от Y.A.S.S., с испанско 
гражданство, относно предполагаема измама при продажбата 
на финансови инструменти на клиент на спестовна банка,
както и
Петиция № 0949/2012, внесена от Хуан Кампусано Касас (Juan 
Campuzano Casas), с испанско гражданство, подкрепена от 6 
подписа, относно злоупотреби при продажбата на финансови 
инструменти на клиенти на спестовна банка,
както и
Петиция № 1044/2012, внесена от Мерседес Роман Родригес 
(Mercedes Roman Rodriguez), с испанско гражданство, 
подкрепена от 5 подписа, относно предполагаеми злоупотреби 
при продажбата на финансови инструменти на клиенти на 
банки в Испания, 
както и
Петиция № 1247/2012, внесена от Епифанио Васкес Буендиа, 
с испанско гражданство, подкрепена от 4 подписа, относно 
предполагаеми злоупотреби при продажбата на финансови 
инструменти на клиенти на спестовни банки в Испания,
както и

   CM–
   PE 502,154/REV.II
   FdR 1074169
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Петиция № 1343/2012, внесена от Хосе Мануел Естевес 
Родригес (José Manuel Estévez Rodríguez), с испанско 
гражданство, от името на „Plataforma de afectados Vigo Val-
Miñor“, относно предполагаеми злоупотреби при търговия с 
финансови инструменти на клиенти на спестовни банки в 
Испания
(в присъствието на вносителя на петицията),
както и
Петиция № 1498/2012, внесена от Хесус Домингес Домингес 
(Xesus Dominguez Dominguez), с испанско гражданство, от 
името на „Coordenadora de Plataformas de Afectados pelas 
Participaçoes Preferentes e Obrigaçoes Subordinadas“, 
подкрепена от 43 000 подписа, относно измамната продажба 
на рискови финансови инструменти от банки в Испания
(в присъствието на вносителя на петицията),
както и
Петиция № 1662/2012, внесена от Ампаро Гарсия Овехеро 
(Amparo García Ovejero), с испанско гражданство, относно 
предполагаема измама и злоупотреба при продажба на 
финансови инструменти на клиент на спестовна банка,
както и
Петиция № 1761/2012, внесена от N.G.C., с испанско 
гражданство, относно измамната продажба на рискови 
финансови инструменти („participaciones preferentes“) на 
клиенти на спестовни банки в Испания,
както и
Петиция № 1851/2012, внесена от Руфино Мансанеке Рамос 
(Rufino Manzaneque Ramos), с испанско гражданство, относно 
измамната продажба на рискови финансови инструменти 
(„participaciones preferentes“) на клиенти на спестовни банки в 
Испания,
както и
Петиция № 1864/2012, внесена от R.T.M., с испанско 
гражданство, относно измамната продажба на рискови 
финансови инструменти („participaciones preferentes“) на 
клиенти на спестовни банки в Испания,
както и
Петиция № 0169/2013, внесена от Агустин Валеро Гомес, с 
испанско гражданство, подкрепена от 43 подписа, относно 
измамната продажба на participaciones preferentes – рисков 
финансов инструмент – на клиенти от страна на банки в 
Испания,
както и
Петиция № 0171/2013, внесена от Ана Мария Седейра Сас, с 
испанско гражданство, от името на Plataforma de Afectados por 
Participaciones Preferetes y Subordinadas de A Coruña, относно 
измамната продажба на рискови финансови инструменти на 
клиенти от страна на банки в Испания,
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както и
Петиция № 2206/2013 , внесена от Монсерат Домеке Серано, с 
испанско гражданство, относно продажбата на 
преференциални дялове,
както и
Петиция № 2215/2013, внесена от A.P.R., с испанско 
гражданство, относно личен финансов проблем,
както и
Петиция № 2228/2013, внесена от Сантяго дел Олмо дел Олмо, 
с испанско гражданство, относно загубата на спестявания, 
инвестирани в акции, и получаването на обезщетение за това,
както и
Петиция № 2243/2013, внесена от Мириам Пардо Наваро, с 
испанско гражданство, относно въздействието на проблема с 
преференциалните акции върху дребните вложители,
както и
Петиция № 2274/2013, внесена от Лопес Рамирес, с испанско 
гражданство, относно нелоялни практики на банките в 
Испания
(искане на GUE)

* * *

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

28. Петиция № 1004/2014, внесена от Паул Щефан, с австрийско 
гражданство, от името на Verein Lebensraum Mattigtal, относно 
предполагаемо заобикаляне на Директивата за оценка на 
въздействието върху околната среда

CM-PE 
564,893/REV.IV 
FdR 1154908

29. Петиция № 2201/2014, внесена от Едуардо Гутиерес, с испанско 
гражданство, относно лова на диви птици в Андалусия

CM-PE 
593,908/REV.II 
FdR 1170925

30. Петиция № 1562/2016, внесена от Николаос Мавраганис, с гръцко 
гражданство, подкрепена от 13 подписа, относно предполагаемото 
неправомерно налагане на пътни такси по магистрала Схиматари – 
Халкида в Гърция

CM-PE 
610,574/REV.II 
FdR 1172762

31. Петиция № 0060/2017, внесена от H.T., с германско гражданство, 
подкрепена от два подписа, относно неприлагането от страна на 
германските органи на Регламент (ЕО) № 1069/2009 по отношение 
на неотговарящо на изискванията съоръжение за биогаз в Швебиш 
Хал

CM-PE 613,337 
FdR 1138763
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32. Петиция № 0199/2017, внесена от Серхио Аройо Морсильо, с 
испанско гражданство, относно отпадъците, изхвърляни в река 
Сегура в Аликанте

CM-PE 
613,356/REV 
FdR 1170934

33. Петиция № 0224/2017, внесена от Камелия Конакчиева, с българско 
гражданство, от името на Асоциацията на българските училища в 
чужбина, подкрепена от 1707 подписа, относно предложението за 
осигуряване на изпити в края на средното образование на всички 
официални езици на Европейския съюз

CM-PE 
615,534/REV 
FdR 1160728
[становище на 
комисията по 
култура и 
образование]
OQ

34. Петиция № 0451/2017, внесена от Мартин Юргенс, с немско 
гражданство, относно подобряването на фармацевтичните 
производствени процеси и стандартите за опазване на околната 
среда за фармацевтичните дружества, желаещи да бъдат одобрени 
от Европейска агенция по лекарствата

CM-PE 619,058 
FdR 1147281

35. Петиция № 0464/2017, внесена от Борис Шуберт, с германско 
гражданство, от името на Wirtschaftsverband Brandschutz e.V 
(Германска търговска асоциация за пожарна безопасност) и Celsion 
Brandschutzsysteme GmbH във връзка с Регламент № 593/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право 
към договорни задължения (Рим І)

CM-PE 619,060 
FdR 1147283

36. Петиция № 0626/2017, внесена от Йозеф Киперер, с австрийско 
гражданство, относно неприлагането на Рамковата директива на ЕС 
за водите и друго законодателство на ЕС

CM-PE 617,972 
FdR 1144928

37. Петиция № 0705/2017, внесена от B.O., с германско гражданство, 
относно прехвърлянето на биографични и биометрични данни към 
САЩ

CM-PE 625,237 
FdR 1157984

38. Петиция № 0853/2017, внесена от Матю Спийгъл, с американско 
гражданство, от името на Free Morgan Foundation, подкрепена от 5 
подписа, относно предполагаемо неправилно прилагане и 
нарушение на Регламент (ЕО) 338/97 на Съвета

CM-PE 
625,247/REV 
FdR 1170937
LT ES

39. Петиция № 0901/2017, внесена от Беате Фьорстерлинг-Колб, с 
германско гражданство, относно отрицателното въздействие на 
вноса на генетично модифицирана соя в ЕС

CM-PE 625,248 
FdR 1158572

40. Петиция № 1081/2017, внесена от N.U., с германско гражданство, 
относно регулирането на съдържанието на захар в храните

CM-PE 622,344 
FdR 1154932
Становище на 
комисията по 
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околна среда, 
обществено 
здраве и 
безопасност на 
храните

41. Петиция № 1146/2017, внесена от C. G., с италианско гражданство, 
подкрепена от 202 подписа, относно предполагаемата 
дискриминация на служителите от страна на Poste Italiane SpA

CM-PE 631,841 
FdR 1170969

42. Петиция № 1271/2017 * Нова петиция относно съдебни 
производства, свързани с искове за обезщетение за вреди в България 

CM-PE 626,858 
FdR 1160750

43. Петиция № 0042/2018, внесена от Исмаел Антонио Лопес Перес, с 
испанско гражданство, относно изоставената мина на Маунт Неме в 
Галисия

CM-PE 631,842 
FdR 1170971

44. Петиция № 0110/2018, внесена от J.A.A.G., с испанско гражданство, 
относно временния характер на пазара на труда

CM-PE 632,743 
FdR 1172950

45. Петиция № 0138/2018, внесена от R.M., с италианско гражданство, 
подкрепена от два подписа, относно замърсяването с тежки метали 
и азбест на промишлен обект, предвиден за обеззаразяване

CM-PE 632,695 
FdR 1172767

46. Петиция № 0231/2018, внесена от Aранзазу Aлфару Meруело, с 
испанско гражданство, относно злоупотребите със срочни трудови 
договори от правителството

CM-PE 631,846 
FdR 1170980

47. Петиция № 0251/2018, внесена от D.P., с румънско гражданство, 
относно дискриминацията на мигрантите в областта на 
признаването на квалификациите и заетостта в Испания

CM-PE 631,847 
FdR 1170981

48. Петиция № 0259/2018, внесена от M.M.O., с испанско гражданство, 
относно датския закон за изземването на активи на търсещи 
убежище лица

CM-PE 631,848 
FdR 1170982

49. Петиция № 0278/2018, внесена от Исмаел Карон де ла Кайе, с 
испанско гражданство, от името на Националната конфедерация на 
автошколите, относно изпитите за придобиване на правоспособност 
за управление на моторни превозни средства (МПС)

CM-PE 632,698 
FdR 1172771

50. Петиция № 0316/2018, внесена от L.A.H., с испанско гражданство, 
относно Закона за обществената безопасност (Закон 4/2015) в 
Испания

CM-PE 631,850 
FdR 1170984

51. Петиция № 0352/2018, внесена от Франсиско Хавиер Фабо 
Индурайн, с испанско гражданство, относно защитата на бобъра в 
Испания

CM-PE 631,852 
FdR 1170987
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52. Петиция № 0369/2018, внесена от Марко Бава, с италианско 
гражданство, относно забрана на добавената захар в хранителните 
продукти

CM-PE 631,854 
FdR 1170989

53. Петиция № 0373/2018, внесена от Хосе Мануел Мартин Алварес, с 
испанско гражданство, относно свободата на изразяване на мнение

CM-PE 632,700 
FdR 1172773

54. Петиция № 0442/2018, внесена от Stefano Badiali, с италианско 
гражданство, относно лично ползване на служебен автомобил, 
регистриран извън ЕС

CM-PE 632,707 
FdR 1172780

55. Петиция № 0478/2018, внесена от C. A., с гръцко гражданство, 
относно неспазване от страна на Турция на задълженията ѝ по 
митническия съюз

CM-PE 632,713 
FdR 1172786

56. Петиция № 0497/2018, внесена от D.B., с германско гражданство, 
относно Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

CM-PE 631,840 
FdR 1170968

57. Петиция № 0501/2018, внесена от Маркус Давидсон, с шведско 
гражданство, относно единен лиценз на ЕС за лекари и единна 
система на ЕС за цифрови рецепти за фармацевтични продукти

CM-PE 632,714 
FdR 1172787

58. Петиция № 0524/2018, внесена от Крис Невил, с британско 
гражданство, относно отказ от предложенията за увеличаване на 
митата върху американското уиски, внасяно в ЕС

CM-PE 632,716 
FdR 1172789

59. Петиция № 0528/2018, внесена от P.C.H., с германско гражданство, 
относно задължителните изисквания за тестове за далтонизъм и 
проблеми с цветното зрение за всички пилоти и авиационния 
персонал на въздухоплавателни средства във въздушното 
пространство на ЕС

CM-PE 632,717 
FdR 1172790

o O o

60. Дата и място на следващото заседание
 21 март 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.


