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Комисия по петиции

PETI_OJ(2019)291_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Сряда, 4 септември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.
Четвъртък, 5 септември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч.

Брюксел

Зала JAN 6Q2

от 9:00 до 10:30 (при закрити врата)

1. Заседание на координаторите  

* * *

в 10.30 ч.

2. Приемане на проект на дневен ред  (1) OJ– PE 639.964
FdR 1187021

3. Одобряване на протоколите от заседанието:
   10 юли 2019 г.

PV– PE 639.745
FdR 1185932

_________________________
( ) 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

В присъствието на представители на Европейската комисия

5. Представяне от Европейската комисия на сътрудничеството 
й с комисията по петиции

6. Представяне от Правната служба на сътрудничеството й с 
комисията по петиции

7. Представяне от Тематичен отдел „В” на сътрудничеството 
му с комисията по петиции

към 11.25 ч

8. Представяне от Европейския омбудсман, г-жа Емили 
О’Райли, на годишния ѝ доклад за 2018 г.

A. Петиции за обсъждане в комисия на основание на писмен отговор на 
Комисията или други получени документи

Околна среда – научноизследователска дейност и иновации

9. Петиция № 0596/2018, внесена от M.A.R.A., с испанско 
гражданство, от името на „Asociación Española de Protección 
Civil para el Clima Espacial y el EMP“ (AEPCCE), относно 
определянето на стратегия на ЕС относно космическите 
метеорологични явления и електромагнитните импулси 
(ЕМИ)
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 638,807
   FdR 1185173
   (24.06.2019)

* * *

в 14.30 ч.
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10. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

 

Здравеопазване

11. Петиция № 0494/2017, внесена от Алесия Маргеритини, с 
италианско гражданство, против национална законова 
разпоредба, която прави ваксинациите задължителни за 
ученици, 
както и
Петиция № 0495/2017, внесена от Елена Манцони Ди Киоска, 
с италианско гражданство, против национална законова 
разпоредба, която прави ваксинациите задължителни за 
ученици,
както и
Петиция № 0496/2017, внесена от Ремо Пулчини, с италианско 
гражданство, относно несъвместимост на италианското право 
със законодателството на ЕС по отношение на 
задължителните ваксинации,
както и
Петиция № 0558/2017, внесена от А. Б.с италианско 
гражданство, относно задължителните ваксинации в Италия, 
както и
Петиция № 0057/2018, внесена от Р.И., с италианско 
гражданство, подкрепена от приблизително 100 подписа, 
относно задължителните ваксинации в Италия,
както и
Петиция № 0250/2019, внесена от Ренато Лели, с италианско 
гражданство, от името на сдружение „Родители за равни 
възможности“, които възразяват срещу задължителната 
ваксинация без превантивни тестове за безопасност
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 619,061
   FdR 1147284
   (28.02.2018)

   sir0057-18

   sir0250-19

Околна среда

12. Петиция № 0225/2018, внесена от Б. М., с полско гражданство, 
подкрепена от 2 подписа, от името на асоциацията 
„Prawobrzeża“, относно строежа на терминал за контейнери в 
зона от „Натура 2000“ в Швиноуйшче, Полша

   CM– PE 629,728
   FdR 1167964
   (31.10.2018)

Околна среда — пластмаси
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13. Петиция № 2553/2014, внесена от Лудвиг Бюлмайер, с 
германско гражданство, относно микропластмасите и 
наночастиците,
както и
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
(в присъствието на вносителя на петицията),
както и
Петиция № 0783/2015, внесена от E. D. , с германско 
гражданство, относно забрана на козметичните продукти, 
съдържащи пластмасови микрочастици,
както и
Петиция № 0793/2015, внесена от Оливър Щайнер, с 
германско гражданство, относно забрана на пластмасовите 
микрочастици в козметичните продукти, тоалетните 
принадлежности и облеклото
(в присъствието на вносителя на петицията),
както и
Петиция № 0695/2018, внесена от У.K., с германско 
гражданство, относно пластмасови микрочастици в твърдите 
биовещества, използвани в селскостопански торове, и в утайки 
от отпадъчни води

   CM–PE 585,634
   FdR 1099696
   (29.06.2016)
   CM–PE 582,393/REV
   FdR 1160351
   (30.07.2018)

   CM–PE 637,222
   FdR 1179842
   (15.03.2019)

14. Петиция № 0349/2018, внесена от K.H., с германско 
гражданство, от името на „Ideenschmiede Mainz“, относно 
прилагане на законодателство по отношение на използването 
на пластмаса,
както и
Петиция № 0191/2018, внесена от О.J., с германско 
гражданство, относно намаляване на пластмасовите отпадъци,
както и
Петиция № 0758/2018, внесена от A.V., с британско 
гражданство, относно производството на пластмаса и 
подобряването на кръговата икономика

   CM–PE 628,351
   FdR 1163671
   (21.09.2018)
   sir0191-18

   sir0758-18

15. Петиция № 1013/2018, внесена от Алесандро Джованети, с 
италианско гражданство, относно използването на един 
единствен материал в опаковките на продуктите в 
супермаркетите
(в присъствието на вносителя на петицията),
както и
Петиция № 0082/2019, внесена от Елена Михаела Блейдея, с 
румънско гражданство, за по-добро използване на 
найлоновите опаковки

   CM– PE 638,733
   FdR 1184699
   (7.06.2019)

   sir0082-19
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Селско стопанство — хуманно отношение към животните

16. Петиция № 1124/2018, внесена от Д.С., с полско гражданство, 
подкрепена с два подписа, относно хуманното отношение към 
медоносните пчели

   CM– PE 639,730
   FdR 1185852
   (9.07.2019)

Селско стопанство – търговия

17. Петиция № 0611/2018, внесена от Исмаел Санчес Кастильо, с 
испанско гражданство, от името на „Comité Provincial PCE 
Sevilla“ относно митото на САЩ за зрели маслини от Испания
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 634,685
   FdR 1175896
   (31.01.2019)
   LT INTA

Държавна помощ

18. Петиция № 0894/2017, внесена от М.М., с италианско 
гражданство, относно асиметричното прилагане на 
държавната помощ между Германия и останалата част на 
Европейския съюз, с което се изменя състоянието на общия 
пазар

   CM– PE 622,057/REV
   FdR 1170938
   (30.11.2018)

* * *

Четвъртък, 5 септември 2019 г.

в 9.00 ч.

Потребителски права — Финансови услуги

19. Петиция № 0063/2017, внесена от Ивайло Илиев, с българско 
гражданство, подкрепена от 50 подписа, относно 
предполагаемо нарушение на правата на потребителите при 
производствата за събиране на вземания в България,
както и
Петиция № 0408/2017, внесена от Десислава Филипова, с 
българско гражданство, подкрепена от 4 248 подписа, относно 
законосъобразността на член 417 от българския Граждански 
процесуален кодекс и предполагаемо нарушение на правата на 

   CM–
   PE 615,340/REV.IV
   FdR 1179836
   (15.03.2019)

   LT BG
   FdR 1173789
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потребителите в България при производства за събиране на 
вземания,
както и
Петиция № 0838/2017, внесена от Виолета Господинова, с 
българско гражданство, относно процедура при заповед за 
плащане във връзка със спор с българска банка, свързан с 
ипотечен заем, 
както и
Петиция № 0514/2018, внесена от Ивайло Илиев, с българско 
гражданство, относно предполагаема корупция в българските 
съдилища и нарушение на правото на справедлив съдебен 
процес,
както и
Петиция № 0606/2018, внесена от Милена Димитрова, с 
българско гражданство, относно предполагаемо нарушение на 
Директива 93/13/ЕИО и спор с банка по повод жилищен 
кредит,
както и
Петиция № 0609/2018, внесена от Цецка Хаджигеоргиева, с 
българско гражданство, относно предполагаемо нарушение на 
правото на справедлив съдебен процес и липса на достъп до 
правосъдие,
както и
Петиция № 0720/2018, внесена от Виолета Господинова, с 
българско гражданство, относно предполагаема измама и 
корупция с цел незаконно отнемане на имущество от страна на 
банки и частни съдебни изпълнители в България,
както и
Петиция № 0810/2018, внесена от P.A.V., с българско 
гражданство, относно законосъобразността на член 417 от 
българския Граждански процесуален кодекс и предполагаемо 
нарушение на правата на потребителите при производства, 
свързани със заповедите за плащане в България,
както и
Петиция № 1045/2018, внесена от Z.T.A., с българско 
гражданство, подкрепена от 180 подписа, относно 
предполагаемото несъвместимост на българския Граждански 
процесуален кодекс с общностното законодателство, що се 
касае до процедурата за заповед, на задействане и процедурата 
по апелативно обжалване,
както и
Петиция № 1193/2018, внесена от A. M., с българско 
гражданство, от името на „Сдружение на потърпевшите от 
частните съдебни изпълнители и съдебната система – 
Солидарност“, относно солидарността за потърпевшите от 
частни съдебни изпълнители и съдебната система в България,
както и    sir
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Петиция № 0036/2019, внесена от Димитър Панайотов, с 
българско гражданство, от името на Сдружение 
„Солидарност“ – Сдружение на потърпевшите от частните 
съдебни изпълнители и съдебната власт, относно 
предполагаема корупция в българските съдилища и 
нарушаване на правото на справедлив съдебен процес,
както и
Петиция № 0037/2019. внесена от Мариана Илиева, с 
българско гражданство, относно предполагаемо нарушение на 
правото на ЕС от страна на Република България чрез т.нар. 
„заповедно производство“,
както и
Петиция № 0040/2019, внесена от А.М., с българско 
гражданство, относно несъответствието на българското право 
с Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за 
европейска заповед за плащане,
както и
Петиция 0051/2019, внесена от Елица Василева, с българско 
гражданство, относно предполагаемо 
нарушаване от страна на България на Директива 93/13/ЕИО 
относно неравноправните клаузи в потребителските договори,
contracts by Bulgaria
както и
Петиция № 0102/2019,  внесена от H.Y., с българско 
гражданство, относно спор, свързан с ипотечен заем
(в присъствието на вносителите на петицията)

   sir

20. Петиция № 0928/2018, внесена от A. K., с унгарско 
гражданство, подкрепена от 10 000 подписа, относно 
предполагаеми несправедливи договорни условия за заеми в 
чуждестранна валута в Унгария

   CM– PE 638,666
   FdR 1184064
   (21.05.2019)

Потребителски права — Транспорт

21. Петиция № 0692/2018, внесена от Каталина Серда Понс, с 
испанско гражданство, относно прилагането на Регламент 
№ 261/2004 относно създаване на общи правила за 
обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на 
борда и отмяна или голямо закъснение на полети,
както и
Петиция № 0727/2018, внесена от M. S., с германско 
гражданство, относно създаването на общи правила за 
обезщетяване при отказан достъп на борда, отмяна на полети 
или големи закъснения

   CM– PE 637,333
   FdR 1180837
   (22.03.2019)

   CM– PE 637,224
   FdR 1179845
   (15.03.2019)
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22. Петиция № 0165/2018, внесена от Марио Бергер, с германско 
гражданство, относно изключването на пътници от обратни 
полети, ако те не са използвали полет за отиване

   CM– PE 628,337
   FdR 1163656
   (21.09.2018)

23. 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
   (31.10.2018)

Миграция

24. Петиция № 0005/2019, внесена от Барбара Клинер, с 
германско гражданство, относно въпросите, свързани с 
миграцията в Гърция, по-специално на остров Самос

   CM– PE
   FdR
   LT EL
   FdR 1179250
   (27.02.2019)

Основни права

25. Петиция № 0695/2017, внесена от Ф.M., с италианско 
гражданство, относно признаването на европейското 
гражданство и достъпа до здравеопазване за бездомните 
граждани

   CM– PE 625,235
   FdR 1157982
   (29.06.2018)

Увреждания

26. Петиция № 0535/2017, внесена от Людо Херманс, с белгийско 
гражданство, относно мобилността на хората с увреждания в 
Европейския съюз
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 617,964
   FdR 1144919
   (31.01.2018)
   MS

27. Разни въпроси

* * *

Б. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде прекратено в светлината на 
получените писмен отговор на Комисията или на други документи
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28. Петиция № 2657/2013, внесена от Денис Дюгре, с френско 
гражданство, относно събирането на данъци от френската държава 
върху приходите от недвижимо имущество на човек, който не е 
местно лице за данъчни цели във Франция,
както и

CM-PE 
574,990/REV.IV 
FdR 1185597

Петиция № 0443/2016, внесена от Жан Доани, с френско 
гражданство, относно неизпълнение от страна на Франция на 
съдебно решение, постановено от Съда на ЕС по данъчен въпрос

29. Петиция № 1373/2014, внесена от J. F. Z. G., с испанско 
гражданство, относно екологични въпроси, свързани с 
изграждането на метрото в Билбао

CM-PE 
567,559/REV.IV 
FdR 1182921

30. Петиция № 2533/2014, внесена от Ана Мартина Варела Вело, с 
испанско гражданство, относно изхвърлянето на отпадъци в реките 
Тамега и Камба, Оренсе

CM-PE 585,632 
FdR 1099692

31. Петиция № 0175/2015, внесена от Педро де ла Торе Родригез, с 
испанско гражданство, относно изключването от страна на Испания 
на инженерството в областта на ИТ от европейската система за 
признаване на професионалните квалификации

CM-PE 
580,722/REV.III 
FdR 1181332

32. Петиция № 1408/2015, внесена от H.S., с германско гражданство, 
относно непризнаването на стажа му в Австрийската агенция за 
развитие при изчисляването на пенсията му в Германия

CM-PE 587,548 
FdR 1102164
LT DE

33. Петиция № 0327/2017, внесена от Алберто Чирио, с италианско 
гражданство, относно местоположението на инсталация за 
обезвреждане на отпадъци, съдържащи азбест, в защитена 
територия

CM-PE 620,732 
FdR 1150010

34. Петиция № 0362/2017, внесена от Алберто Чирио, с италианско 
гражданство, относно нарушаването на конкуренцията вследствие 
на регионална забрана на игрални автомати в особено чувствителни 
райони

CM-PE 616,921 
FdR 1144885

35. Петиция № 0121/2018, внесена от Мартин Голке, с германско 
гражданство, относно въвеждането на системи за помощ в 
камионите, които не могат да бъдат дезактивирани, с цел да се 
предотвратят фатални инциденти,
както и

CM-PE 628,330 
FdR 1163649

Петиция № 0135/2018, внесена от W.S., с германско гражданство, 
относно нормативната уредба за спирачните системи и 
предупредителните звукови системи на камионите

36. Петиция № 0364/2018, внесена от A.M.F., с италианско 
гражданство, относно бившите служители на сицилианските 

CM-PE 638,529 
FdR 1182925
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програми за професионално обучение, оставени без работа

37. Петиция № 0362/2018, внесена от Зибиле Шрьор, с германско 
гражданство, относно евентуалното приемане на европейско 
законодателство срещу светлинното замърсяване

CM-PE 637,331 
FdR 1180835

38. Петиция № 0367/2018, внесена от Ариана Колонело, с италианско 
гражданство, относно правото на труд на лицата с увреждания

CM-PE 637,444 
FdR 1181337

39. Петиция № 0420/2018, внесена от J.C.V., с испанско гражданство, от 
името на „Платформа за чист въздух“ в Алкантария (Мурсия), 
относно замърсяване, причинено от емисии от химическия завод в 
града

CM-PE 638,659 
FdR 1184057

40. Петиция № 0443/2018, внесена от Марко Джованели, 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

LT Andriukaitis

41. Петиция № 0457/2018, внесена от M.F., с полско гражданство, 
подкрепена от 11 подписа, относно необходимостта от опазване на 
околната среда

CM-PE 637,445 
FdR 1181338

42. Петиция № 0493/2018, внесена от Аурелио Росини, с италианско 
гражданство, предлагаща изменение на правилата за движение по 
пътищата в Италия

CM-PE 638.781 
FdR 1184977

43. Петиция № 0494/2018, внесена от Р.К., с полско гражданство, от 
името на сдружението „Stowarzyszenie Federacja Zielonych“ 
(„Сдружение Федерация на зелените“), относно предполагаемо 
несъответствие с условията на разглеждане на заявления за 
финансиране от ЕС от страна на органите на публичната 
администрация

CM-PE 638,603 
FdR 1183596

44. Петиция № 0504/2018, внесена от Педро Дел Кура Санчес, с 
испанско гражданство, относно изграждането на пряка пътна връзка 
между община Ривас Васиамадрид и околовръстната магистрала М-
50

CM-PE 638,745 
FdR 1184716

45. Петиция № 0557/2018, внесена от Франсес Йосеп Касеяс ван 
Брауершевън, с испанско гражданство, относно работата на 
ресторант в защитена зона по „Натура 2000“, принадлежаща на 
природния парк „Сера Гелада“

CM-PE 638,531 
FdR 1182928

46. Петиция № 0560/2018, внесена от Алберто Чирио, с италианско 
гражданство, срещу изграждането на депо за специални неопасни 
отпадъци

CM-PE 636,170 
FdR 1177932
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47. Петиция № 0617/2018, внесена от Луис Родригес, с испанско 
гражданство, относно дискриминацията на жените е сферата на 
спорта

CM-PE 638,746 
FdR 1184717

48. Петиция № 0649/2018, внесена от Мануел Парас Роса, с испанско 
гражданство, от името на Съвета по икономическите и социалните 
въпроси на провинция Хаен, относно нуждата да бъдат осигурени 
необходимите средства за изграждането на вътрешната част на 
Средиземноморския железопътен коридор в провинция Хаен 
(Испания)

CM-PE 638,747 
FdR 1184718

49. Петиция № 0655/2018, внесена от Евангелос Циомпанидис, с гръцко 
гражданство, относно задължителната обществена застраховка, 
плащана от гръцките земеделски стопани

CM-PE 638,605 
FdR 1183606

50. Петиция № 0667/2018, внесена от Джонатан Тенант, с британско 
гражданство, относно единствения подизпълнител за мониторинг на 
Отворената наука на ЕС

CM-PE 638,662 
FdR 1184060

51. Петиция № 0668/2018, внесена от П.Т., с българско гражданство, 
относно предполагаемото нарушение на Регламент № 1698/2005/ЕО 
и Директива 2009/28/ЕО от страна на Република България

CM-PE 637,447 
FdR 1181340

52. Петиция № 0683/2018, внесена от Нико Хаджиу, с албанско 
гражданство, относно предполагаем случай на дискриминация от 
гръцките органи

CM-PE 638,663 
FdR 1184061

53. Петиция № 0691/2018, внесена от Милена Димитрова, с българско 
гражданство, относно предполагаемо прикриване на злоупотреба с 
европейски средства и унищожаване на български домашни 
животни

CM-PE 637,448 
FdR 1181341

54. Петиция № 0693/2018, внесена от М.П., с белгийско гражданство, 
относно годишни социално-осигурителни вноски, платими от 
дружества в Белгия, които са запазени за лица, определени като 
независими работници 

CM-PE 637,449 
FdR 1181342

55. Петиция № 0725/2018, внесена от Константинос Странгас, с гръцко 
гражданство, относно предложение за решаване на проблема с 
пожарите в ЕС

CM-PE 638,537 
FdR 1182935

56. Петиция № 0733/2018, внесена от J.В., с испанско гражданство, 
относно подобряването на защитата на генетични данни, свързани с 
гражданите на Европейския съюз

CM-PE 637,225 
FdR 1184156
LT DPO

57. Петиция № 0740/2018, внесена от A.D.R. с испанско гражданство, 
относно прилагането на общо цветово кодиране за действията за 

CM-PE 638,538 
FdR 1182936
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рециклиране във всички държави членки на ЕС

58. Петиция № 0741/2018, внесена от Марсел ван Дуейвендейк, с 
нидерландско гражданство, относно определянето на минимална 
степен на запълване на опаковките

CM-PE 637,450 
FdR 1181343

59. Петиция № 0780/2018, внесена от Ханс-Дитер Тиле, с германско 
гражданство, относно регистрацията на свидетелство за управление 
на превозни средства

CM-PE 636,365 
FdR 1179287

60. Петиция № 0783/2018, внесена от Ecologists in Action (Еколози в 
действие), Гуадалахара, с испанско гражданство, относно 
унищожаването на местообитанията под специална закрила на река 
Енарес в Гуадалахара

CM-PE 638,539 
FdR 1182937

61. Петиция № 0798/2018, внесена от Матиас Едуардо Диас Крешители, 
с италианско гражданство, относно искане за повторно отваряне на 
три затворени родилни болници в регион Емилия-Романя, Италия

CM-PE 638,609 
FdR 1183612

62. Петиция № 0803/2018, внесена от A. C., с италианско гражданство, 
относно дискриминацията на водачите на автобуси в Италия в 
сравнение с водачите на автобуси в други европейски държави

CM-PE 638,610 
FdR 1184430

63. Петиция № 0827/2018, внесена от Олга Даскали, с гръцко 
гражданство, относно предполагаеми сериозни нарушения на 
правото на ЕС в процедурата за лицензиране на четири 
електроцентрали в рамките на защитена природна територия в 
община Месолонги, Гърция

CM-PE 636,367 
FdR 1179308

64. Петиция № 0834/2018, внесена от Сара Фенуик, с кипърско 
гражданство, относно несправедливо високите цени и по-големите 
такси от страна на органа за електроенергия на Кипър

CM-PE 637,229 
FdR 1179850

65. Петиция № 0854/2018, внесена от М. К., с германско гражданство, 
от името на Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (Германска общност 
на приятелите на железниците), относно изменение на закона за 
данъка върху оборота за различните видове транспорт в 
туристическия трафик

CM-PE 638,614 
FdR 1183617

66. Петиция № 0855/2018, внесена от Гуидо Брюгман, с германско 
гражданство, относно минималния период на договорите за 
мобилни телефони в Германия

CM-PE 638,615 
FdR 1183618

67. Петиция № 0858/2018, внесена от J. L., с британско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение от страна на Amazon на 
свободното движение на стоки

CM-PE 637,451 
FdR 1181344

68. Петиция № 0873/2018, внесена от Роберто Монфредини, с CM-PE 638,616 
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италианско гражданство, (подкрепена от още три подписа) относно 
изграждането на регионалния път „Pedemontana“ в община Модена 
в Емилия-Романя

FdR 1183619

69. Петиция № 0888/2018, внесена от G.G., с италианско гражданство, 
относно новото италианско законодателство относно свързаните със 
здравето технически професионални услуги

CM-PE 637,454 
FdR 1181347

70. Петиция № 0894/2018, внесена от N. I. N., с гръцко гражданство, от 
името на Xristiano Dimokratiko Komma Elados, относно 
финансирането на строежа на южната отсечка на автомагистрала 
E65 и неговото съответствие с член 107, параграф 1 от ДФЕС

CM-PE 638,617 
FdR 1183620

71. Петиция № 0898/2018, внесена от Фридрих Клинге, с германско 
гражданство, относно нарушение на Директивата за 
местообитанията и на Директивата за птиците от страна на немския 
град Екернфьорде

CM-PE 638.750 
FdR 1184771

72. Петиция № 0901/2014, внесена от Мартен Ферхюхт, с белгийско 
гражданство, относно употребата на заблуждаващи бизнес практики 
от страна на някои разработчици на мобилни приложения

CM-PE 637,231 
FdR 1179853

73. Петиция № 0902/2018, внесена от Йоланда Матео Крео, с испанско 
гражданство, от името на „Sociedade Histórica e Cultural Coluna 
Sanfins“, относно изграждането на крематориум в общината на 
Лоусаме, Галисия

CM-PE 638,543 
FdR 1182941

74. Петиция № 0939/2018, внесена от Анджей Халицки, с полско 
гражданство, относно Европейския кодекс за добро поведение на 
администрацията

CM-PE 638,667 
FdR 1184065

75. Петиция № 0944/2018, внесена от Детлев Винкелман, с германско 
гражданство, относно инструкторите за обучение на професионални 
шофьори

CM-PE 638,544 
FdR 1182942

76. Петиция № 0963/2018, внесена от U.B-W., с германско гражданство, 
подкрепена от 4 подписа, относно неблагоприятните последици от 
ежегодното мулчиране в приоритетните екологични области

CM-PE 638,545 
FdR 1182943

77. Петиция № 0969/2018, внесена от W.S., с германско гражданство, 
относно въвеждането на хармонизирано частно допълнително 
здравно осигуряване в ЕС

CM-PE 638,668 
FdR 1184066

78. Петиция № 0970/2018, изпратена от W.S., с германско гражданство, 
относно въвеждане на удостоверение за депонирането на 
употребявани гуми в ЕС

CM-PE 638,735 
FdR 1186114

79. Петиция № 0972/2018, внесена от Марта Донадей, с италианско CM-PE 638,546 
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гражданство, относно непризнаването от страна на Испания на 
дипломите ѝ, издадени в Италия

FdR 1182944

80. Петиция № 0980/2018, внесена от P.T., с германско гражданство, 
относно носенето на предмети по време на пътуване в чужбина

CM-PE 638,669 
FdR 1184384.0

81. Петиция № 0981/2018, внесена от Якуб Дитрих, с чешко 
гражданство, относно ограничението на скоростта на 
електрическите велосипеди

CM-PE 638,547 
FdR 1182945

82. Петиция № 0982/2018, внесена от J. G. M., с испанско гражданство, 
относно подновяването на лицензи за редовни маршрути за 
междуградски и градски автобусни пътнически превози в Испания

CM-PE 638,548 
FdR 1182946

83. Петиция № 0983/2018, внесена от Пиеранджело Райнери, с 
италианско гражданство, от името на Federazione Italiana Sindacato 
Addeti Servizi Serviciali Affini e del Turismo (Италианска федерация 
за търговски услуги и туризъм, FISASCAT), подкрепена от 54 
подписа, относно правата на работниците, които работят на непълно 
работно време съгласно вертикални и циклични договори

CM-PE 638,734 
FdR 1184701

84. Петиция № 0984/2018, внесена от C. T., с гръцко гражданство, 
относно процедурата за продажба на лигнитни централи на DEH SA 
(гръцката електрическа компания) в Мелити и Мегалополи

CM-PE 638,549 
FdR 1182947

85. Петиция № 0994/2018, внесена от Диого Фария, с португалско 
гражданство, относно изменението на Регламента на ЕС относно 
трансграничната преносимост на онлайн услугите

CM-PE 638,550 
FdR 1182948

86. Петиция № 1016/2018, внесена от K.O., с шведско гражданство, 
относно предполагаеми дискриминационни разпоредби на ЕС 
относно свободното движение

CM-PE 638,670 
FdR 1184068

87. Петиция № 1017/2018, внесена от A.T.N., с испанско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на законодателството в областта 
на околната среда във Виго (Испания)

CM-PE 638,553 
FdR 1182957

88. Петиция № 1025/2018, внесена от P. Н., с германско гражданство, 
относно обявяването на генната банка за плодове в Мюнхберг 
(Бранденбург) за защитена зона за производство на плодове в ЕС

CM-PE 638,554 
FdR 1182958

89. Петиция № 1052/2018, внесена от U.S., с германско гражданство, 
подписана от едно допълнително лице относно пътната безопасност 
на търговски превозни средства при сняг и лед

CM-PE 638,621 
FdR 1183624

90. Петиция № 1058/2018, внесена от Мартин Юргенс, с германско 
гражданство, относно горната граница за цените за роуминг при 
неназемни мобилни мрежи

CM-PE 638,673 
FdR 1184071
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91. Петиция № 1074/2018, внесена от Алберто Чирио, с италианско 
гражданство, подкрепена от два подписа, относно признаването на 
квалификации за преподаватели между Румъния и Италия

CM-PE 638,732 
FdR 1186018

92. Петиция № 1092/2018, внесена от M. B., с германско гражданство, 
относно дискриминация в Германия срещу хора с увреждания, 
наети на работа

CM-PE 638,731 
FdR 1184697

93. Петиция № 1094/2018, внесена от M. K., с полско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация от страна на банки в Полша 
срещу клиенти въз основа на тяхното местожителство

CM-PE 638,674 
FdR 1184072

94. Петиция № 1114/2018, внесена от М.С., с финландско гражданство, 
относно предполагаемо жестоко отношение към кучета в Кипър

CM-PE 638,675 
FdR 1184073

95. Петиция № 1147/2018, внесена от M.S., с германско гражданство, 
относно въвеждането на задължително посочване на абразивността 
на пастите за зъби

CM-PE 638,728 
FdR 1184694

96. Петиция № 1160/2018, внесена от J.M.G.L., с испанско гражданство, 
относно ставките на удържания при източника данък върху 
дивидентите на европейските дружества

CM-PE 638,623 
FdR 1183626

97. Петиция № 1168/2018, внесена от A.H., с германско гражданство, 
относно задължителното етикетиране на лекарствените продукти 
под формата на хапчета

CM-PE 638,724 
FdR 1184686

98. Петиция № 1170/2018, внесена от Томас Ланге, с германско 
гражданство, относно защитата на потребителите в ЕС във връзка с 
таксите за пренос на данни на борда на фериботи и круизни кораби

CM-PE 638,677 
FdR 1184075

o O o

99. Дата и място на следващото заседание
    2.10.2019 г.,  9.00 – 12.30 ч.  и 15.00 – 18.30 ч.
    3.10.2019 г.,  9.00 – 12.30 ч.


