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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2014 - 2019

Комисия по петиции

PETI_OJ(2019)287_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

21 март 2019 г., четвъртък, 9.00 – 12.30 ч. и 14.00 – 18.00 ч.

Брюксел

Зала   JAN 4Q1   (сутринта)

Зала   ASP 5G3   (следобед)

от 9:00 ч. до 9:30 ч. (при закрити врати)

1. Заседание на координаторите  

* * *

в 9.30 ч.

2. Приемане на проекта на дневен ред  (1) OJ– PE 637.216
FdR 1179800

3. Одобряване на протоколите от заседанието:
   20 – 21 февруари 2019 г.

PV– PE 636.052
FdR 1177380
+ 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. Кратко предложение за резолюция относно управлението на 
отпадъците
(пленарно заседание: Април I)
- кратко представяне
- приемане на проекта на резолюция

   RE– PE 
   FdR 1175843

7. Констативно посещение в национален парк Донана 
(Андалусия, Испания)  
(19 – 21 септември 2018 г.)
- приемане на проект на доклад от констативното посещение

   CR– PE 632.130
   FdR 1176468
   AM– PE 636.249
   FdR 1178540

*** Край на гласуването ***

В присъствието на Европейската комисия

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

Транспорт

8. Петиция № 0671/2018 относно въвеждането на 
разубеждаващи мерки за шофиране под влиянието на алкохол 
и наркотици
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 636.361
   FdR 1179283
   (8.03.2019 г.)

9. Петиция № 0459/2018, внесена от Енрике Х. Ернандес Салас, 
с испанско гражданство, от името на Социалния съвет на град 
Гранада относно подобряването на железопътната 
инфраструктура в Южна Испания
(евентуално в присъствието на вносителя)

   CM– PE 63472
   FdR 1175883
   (31.1.2019 г.)

от 10.30 до 12.30 ч.
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10. Съвместно ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ с комисия ENVI
на тема „Отричане на изменението на климата“
(вж. отделна програма)

Програма

* * *

в 14.00 ч.

11. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

 

Констативно посещение

12. Констативно посещение във Валедора (Пиемонт, Италия)
(17 – 18 декември 2018 г.)
– разглеждане на проект на доклад от констативното 
посещение

   CR–PE 
   FdR 

Основни права

13. Петиция № 0660/2018, внесена от J.C.M., с испанско 
гражданство, от името на FADES (Испанска асоциация за 
приемни семейства), относно настойничеството и 
попечителството на ненавършили пълнолетие лица
(в присъствието на вносителя на петицията)

   sir0660-18
  

Данъчно облагане

14. Петиция № 0483/2018, внесена от Агнешка Пашковски, с 
френско гражданство, относно дружества от ЕС извън 
еврозоната, които плащат данъци във Франция, и тълкуванеto 
на Регламент (ЕС) № 260/2012
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 636.59
   FdR 1177899
   (22.02.2019 г.)

Околна среда

15. Петиция № 0033/2019, внесена от Кейт Филдън, с британско 
гражданство, от името на „Стоунхендж Алианс“, относно 
схемата за автомагистрала A303 Стоунхендж и Директивата за 
ОВОС

   sir0033-19
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16. Петиция № 1144/2017, внесена от А. Z., с италианско 
гражданство, от името на девет екологични асоциации, 
подкрепена от девет подписа, срещу кариери за добив на 
строителни материали и депо за отпадъци
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 629.12
   FdR 1167908
   (31.10.2018 г.)

17. Петиция № 0174/2017, внесена от Исмаел Антонио Лопес 
Перес, с испанско гражданство, относно урановата мина в 
Ретортильо и Вилявиеха, Саламанка,
както и
Петиция № 0809/2017, внесена от Хосе Рамон Баруеко Санчез, 
с испанско гражданство, относно урановата мина в Саламанка
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 616.917/REV
   FdR 1160725
   (13.08.2018 г.)

Регионална политика

18. Петиция № 0506/2018, внесена от E. C. R., с испанско 
гражданство, относно проверката на използването на 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за 
изграждане на нова болница в Касерес

   CM– PE 636.15
   FdR 1178201
   (22.02.2019 г.)

19. Петиция № 0887/2018, внесена от E.R.M., с испанско 
гражданство, от името на Fundación para el Anclaje Empresarial 
и Formación para el Empleo en Castilla y León, относно 
необходимостта да се разследва международното дружество 
VESTAS във връзка с намерението му да затвори своята 
фабрика в Кастилия и Леон
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 636.81
   FdR 1177943
   (22.02.2019 г.)

Медии

20. Петиция № 1024/2017, внесена от Габриел Лопес Вега, с 
испанско гражданство, от името на Consejo de Informativos de 
TVE, относно липсата на обективност в испанската телевизия
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 622.310 
   FdR 1154814
   (30.05.2018 г.)

* * *

Б. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде приключено въз основа на 
писмения отговор на Комисията или на други получени документи
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21. Петиция № 0594/2016, внесена от A.v.K., с германско гражданство, 
относно проблеми с администрацията на Лихтенщайн и нанесени на 
имуществото му щети

CM-PE 602.864 
FdR 1122418

22. Петиция № 0712/2016, внесена от W. L., с австрийско гражданство, 
относно екологични щети, засягащи долната част на долината на 
Гьортшиц, и свързаното с тях предполагаемо нарушение на 
правилата на ЕС в областта на околната среда от страна на Австрия

CM-PE 
613.285/REV 
FdR 1149989

23. Петиция № 0882/2016, внесена от S.H., с германско гражданство, от 
името на гражданска инициатива „Keine Windräder am Bultensee in 
Bremen Osterholz/Osterholzer Wümmeniederung“, относно 
предполагаемото незаконно изграждане на вятърна турбина в 
защитена зона по „Натура 2000“ в близост до град Бремен, 
Германия

CM-PE 
604.578/REV 
FdR 1142558

24. Петиция № 1479/2016, внесена от A.H., с германско гражданство, от 
името на „Fern Fahrer Freunde“ (организация „Приятели на 
шофьорите на далечни разстояния“) подкрепена от 11 подписа, 
относно монтирането на климатици в търговски превозни средства, 
използвани за трафик на далечни разстояния

CM-PE 609.448 
FdR 1132225

25. Петиция № 0461/2017, внесена от Марко Бацони, с италианско 
гражданство, относно нарушението на разпоредбите на 
Европейския съюз за пожарна безопасност в Италия

CM-PE 
616.932/REV 
FdR 1175865

26. Петиция № 0764/2017, внесена от Сергей Непримеров, с естонско 
гражданство, подкрепена от 25 подписа, относно предоставянето на 
финансова помощ за ликвидаторите от Естония, участвали в 
овладяването на последиците от аварията в Чернобилската атомна 
електроцентрала

CM-PE 
622.032/REV 
FdR 1170935

27. Петиция № 1095/2017, внесена от L. D., с унгарско гражданство, 
относно правото на справедлив съдебен процес и предполагаемото 
неспазване от страна на Унгария на член 47 от Хартата на 
основните права на ЕС

CM-PE 
625.275/REV 
FdR 1175866

28. Петиция № 0149/2018, внесена от K. S., с германско гражданство, 
относно транспортирането на живи животни в рамките на ЕС и 
извън него

CM-PE 
626.865/REV 
FdR 1175868

29. Петиция № 0182/2018, внесена от Олена Романюк, с полско 
гражданство, относно предполагаемо неправилно прилагане на 
фонд „Убежище, миграция и интеграция“ в Полша

CM-PE 629.719 
FdR 1167916

30. Петиция № 0368/2018, внесена от Рено льо Маю, с френско CM-PE 632.699 
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гражданство, относно прилагането във Франция на 
Регламент (ЕО) № 1371/2007 относно правата и задълженията на 
пътниците, използващи железопътен транспорт

FdR 1172772

31. Петиция № 0372/2018, внесена от Адриан Бършоан, с румънско 
гражданство, относно неравенството в заплащането в публичния 
сектор в Румъния

CM-PE 634.662 
FdR 1175872

32. Петиция № 0383/2018, внесена от S. R., с естонско гражданство, 
относно правата на лицата с „неопределено гражданство“ в Естония 
и прилагането на Директива 2003/109/ЕО от страна на Финландия

CM-PE 629,748 
FdR 1167993

33. Петиция № 0387/2018, внесена от V.H.S., с испанско гражданство, 
относно изискванията за обучение за асистент-стоматолози в 
Испания

CM-PE 634,663 
FdR 1175873

34. Петиция № 0418/2018, внесена от J.H., с германско гражданство, 
подкрепена от 128 подписа, относно проблем със събиране на 
семейство

CM-PE 634,666 
FdR 1175876

Петиция № 0552/2018, внесена от N.V., с германско гражданство, 
относно проблем, свързан със събирането на семейството

35. Петиция № 0431/2018, внесена от Пайкополос Демитриос (с гръцко 
гражданство), относно прилагането на правото да бъдеш забравен

CM-PE 634,667 
FdR 1175877

36. Петиция № 0447/2018, внесена от N., с германско гражданство, от 
името на сдружение Pro Romanes EU e.v., като петицията е 
подкрепена от още три подписа, относно твърдяна дискриминация 
на синтите и ромите

CM-PE 634,668 
FdR 1175878

37. Петиция № 0450/2018, внесена от W.M., с германско гражданство, 
относно безплатни устройства за пътно таксуване в рамките на ЕС

CM-PE 
632,708/REV 
FdR 1175879

38. Петиция № 0456/2018, внесена от Хесус Писаро Гордильо, с 
испанско гражданство, относно нарушаването на правата на децата 
по време на диктатурата на Франко, прехода и демокрацията в 
Испания

CM-PE 634,670 
FdR 1175881

39. Петиция № 0465/2018, внесена от Петър Тотдерд, с хърватско 
гражданство, от името на Eko-Integral za zaštitu okoliša i prirode, 
относно замърсяване, причинено от разрушена нефтена рафинерия в 
Босна и Херцеговина, която застрашава здравето и живота на 
жителите на засегнатата област

CM-PE 634,673 
FdR 1175884

40. Петиция № 0474/2018, внесена от B.C.F., с испанско гражданство, 
относно строежа на магистрала в Мурсия

CM-PE 634,674 
FdR 1175885
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41. Петиция № 0502/2018, внесена от S.W., с британско гражданство, 
относно данъчното облагане DIS в Дания

CM-PE 634,680 
FdR 1175891

42. Петиция № 0581/2018, внесена от S. A., с гръцко гражданство, 
относно чуждия вид насекомо Cydalima perspectalis, което 
унищожава растенията от семейство buxus (чемширови)

CM-PE 634,684 
FdR 1175895

43. Петиция № 0635/2018, внесена от G.T., с германско гражданство, 
относно използването на електрически велосипеди и относно 
вносните мита за електрически велосипеди

CM-PE 634,699 
FdR 1175979

44. Петиция № 0641/2018, внесена от M. P., с френско гражданство, 
относно въздействието върху околната среда на новата магистрала в 
Елзас (Франция)

CM-PE 634,686 
FdR 1175897

o O o

45. Дата и място на следващото заседание
    2.4.2019 г., 14.30 – 18.30 ч.


