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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2014 - 2019

Комисия по петиции

PETI_OJ(2019)288_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

2 април 2019 г., вторник, 14.30 – 18.30 ч.

Брюксел

Зала PHS 3C50

в 14.30 ч.

1. Приемане на проекта на дневен ред  (1) OB– PE 637.414
FdR 1181155

2. Одобряване на протоколите от заседанието:
   няма

3. Съобщения на председателя

4. Разни въпроси

_________________________
( ) 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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5. Последващи действия във връзка с Доклада за гражданството

6. Размяна на мнения с европейския омбудсман г-жа Емили 
О’Райли относно предложените ѝ нови прерогативи

от 15.00 до 16.30 ч.

7. СЕМИНАР
на тема „Конфликти на интереси – интегритет, 
отчетност и прозрачност в институциите и агенциите 
на ЕС“
организиран от Тематичен отдел „В“ за комисията по 
петиции

(вж. отделна програма)

Програма

в 16.30 ч.

В присъствието на Европейската комисия

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

Околна среда

8. Петиция № 0328/2016, внесена от Серж Льо Кео, с френско 
гражданство, подкрепена от 12 подписа, относно излагането 
на селскостопанските работници на пестициди
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 597,363/REV.II
   FdR 1180105
   (22.02.2019 г.) 
   LT член на
   Комисията
   Одиторски доклад

9. Представяне на проучването  на тема „Нарушители на 
функциите на ендокринната система: от научни 
доказателства до закрила на човешкото здраве“, 
възложено от Тематичен отдел „В“ за комисията по 
петиции

   Проучване
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от Барбара Деменикс, UMR 7221 Национален център за научни 
изследвания (CNRS)/Музей на естествената история (MNHN), 
Muséum National d’Histoire Naturelle, Париж, Франция 
и Реми Слама, главен изследовател, Институт по здравеопазване и 
научноизследователска дейност в областта на медицината 
(INSERM), Изследователски център за напреднали биологични 
науки (IAB), екип по епидемиология на околната среда, Гренобъл, 
Франция,
и
последващите действия във връзка с въпросните петиции

10. Петиция № 0879/2017, внесена от Славомир Елиас, със 
словашко гражданство, относно предполагаемия риск за 
източниците на термални води, свързан с добива на кафяви 
въглища в Словакия

sir 0879-17

11. Петиция № 0878/2018, внесена от Бо Хокансон, с датско 
гражданство, от името на Датското общество за опазване на 
природата, против изграждането на ограда по протежението 
на датско-германската граница за предотвратяване на 
миграцията на диви свине

CM–PE 634,690
              FdR 1175901

(31.01.2019 г.)

Дискриминация

12. Петиция № 0513/2016, внесена от Елени Маравелия, с гръцко 
гражданство, относно непризнаването на семействата на 
лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица в 
Европейския съюз

и

Петиция № 1081/2015, внесена от L.H., с полско гражданство, 
относно твърдения за хомофобия от страна на полските органи 
при отказ на безвизов достъп на регистрирания партньор на 
полски гражданин

CM– PE 599,538
            FdR 1116176
            31.01.2017 г.
            Становище на
            комисията LIBE

CM– PE 609,426/
REV

            FdR 1170926
            30.11.2018 г.
            Становище на
            комисията LIBE

* * *

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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13. Петиция № 1145/2015, внесена от S. O., с ирландско гражданство, от 
името на Европейската мрежа срещу расизма (ENAR), относно 
нарушения на Ирландия, отнасящи се до расизъм и ксенофобия

CM-PE 
587.605/REV 
FdR 1177892

14. Петиция № 0574/2017, внесена от M.Y., с турско гражданство, 
относно издаването на разрешения за превоз на пътници без 
предварителни процедури за възлагане на обществени поръчки

CM-PE 620.743 
FdR 1150045

15. Петиция № 0768/2017, внесена от A.S., с германско гражданство, 
относно неприлагането на Рамковата директива за водите в селския 
район Равенсбург

CM-PE 622.034 
FdR 1152780

16. Петиция № 0794/2017, внесена от M.J.K., с пакистанско 
гражданство, относно отказа на германските власти да разрешат на 
роднина на гражданин на ЕС да продължи пътуването си

CM-PE 620.763 
FdR 1150082

17. Петиция № 0892/2017, внесена от М. М., с италианско гражданство, 
относно дискриминация поради неприлагане със задна дата на 
новия данъчен режим спрямо производителите на трюфели в 
Италия

CM-PE 
622.056/REV 
FdR 1167903

18. Петиция № 1039/2017, внесена от Юрген Мойт, с германско 
гражданство, относно определянето на германския природен парк 
„Арнсбергер Валд“ за специална защитена зона (СЗЗ) съгласно 
рамката „Натура 2000“

CM-PE 
625.264/REV 
FdR 1170948

19. Петиция № 0360/2018, внесена от Хоакин Инфанте, с испанско 
гражданство, относно пенсията му

CM-PE 636.156 
FdR 1177896

20. Петиция № 0404/2018, внесена от Даниел Димов, с българско 
гражданство, относно опазването на древното селище Скаптопара 
край Благоевград (България)
и

CM-PE 632.704 
FdR 1172777

Петиция № 0421/2018, внесена от K. C., с българско гражданство, 
относно опазването и реставрирането на археологичния обект 
Скаптопара (България)

21. Петиция № 0424/2018, внесена от P.Z., с полско гражданство, 
относно заличаването на член 11 и член 13 от проекта на директива 
относно авторското право в цифровия единен пазар

CM-PE 632.706 
FdR 1172779

22. Петиция № 0439/2018, внесена от Heinz Wilhelm Blesgen, с 
германско гражданство, относно валидността на старото германско 
свидетелство за управление на моторно превозно средство в 
Майорка, Испания

CM-PE 636.157 
FdR 1177897

23. Петиция № 0453/2018, внесена от G.D.L.R., с италианско CM-PE 634.669 
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гражданство, относно дискриминационния ефект на правилата на 
ЕС за безопасност на храните

FdR 1175880

24. Петиция № 0468/2018, внесена от Колин Еверс, с германско 
гражданство, относно отпадъците от хранителни опаковки

CM-PE 636.158 
FdR 1177898

25. Петиция № 0520/2018, внесена от А.W., с полско гражданство, 
подкрепена от 111 подписа, с искане за равни директни плащания 
от ОСП за земеделските стопани в ЕС

CM-PE 632.715 
FdR 1172788

26. Петиция № 0544/2018, внесена от A.C.d.O., с бразилско 
гражданство, относно невъзможността да получи обезщетение, 
полагащо ѝ се като жертва на престъпление

CM-PE 636.167 
FdR 1177929

27. Петиция № 0558/2018, внесена от Янис Кузинс, с латвийско 
гражданство, относно оспорването на финансирането от ЕС на 
проект за електрификацията на латвийската железопътна мрежа

CM-PE 636.169 
FdR 1177931

28. Петиция № 0559/2018, внесена от T. W., с френско гражданство, 
относно Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

CM-PE 634.683 
FdR 1175894

29. Петиция № 0629/2018, внесена от H. М., с германско гражданство, 
относно скандала с емисиите от дизеловите двигатели

CM-PE 636.174 
FdR 1177936

30. Петиция № 0750/2018, внесена от Катрин Долан, с ирландско 
гражданство, от името на „Arche Noah“, относно съществуващата 
дискриминация в Европейския съюз срещу преките производители 
на сортове винено грозде с по-малка употреба на пестициди

CM-PE 634.689 
FdR 1175900

o O o

31. Дата и място на следващото заседание
    11 април 2019 г., 9.00 – 12.30 ч.


