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Европейски парламент
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Комисия по петиции

PETI_OJ(2019)292_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Сряда, 2 октомври 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч. 
Четвъртък, 3 октомври 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. 

Брюксел

Зала ASP A3E-2

от 9.00 до 10.00 ч. (при закрити врата)

1. Заседание на координаторите  

* * *

В 10.00 ч.

2. Приемане на проект на дневен ред (1) OJ– PE 641.304
FdR 1189501

3. Одобряване на протоколите от заседанието:
   4 и 5 септември 2019 г.

PV– PE 1188173
FdR 641.087
+ 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 
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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4. Съобщения на председателя

Доклад

5. Доклад относно дейностите на Европейския омбудсман – 
годишен доклад за 2018 г.
Докладчик: ЯР (PPE)
(2019/xxxx(INI))
(краен срок за внасяне на изм.: 7.10.2019 г./гласуване: 
12.11.2019 г./пленарно заседание: декември 2019 г.)
– разглеждане на проекта на доклад

    PR– PE 1186177
    FdR 639.781

В присъствието на представители на Европейската комисия

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

Околна среда

6. Петиция № 0672/2018, внесена от Дан Читу, с румънско 
гражданство, относно замърсяването на въздуха от депото за 
отпадъци Рудени в Букурещ, Румъния
и
Петиция № 0673/2018, внесена от Каталин Матееску, с 
румънско гражданство, от името на асоциация „STOP Poluarii 
Provenite De La Groapa De Gunoi Iridex – Chiajna – Rudeni“ 
относно замърсяването на въздуха от депото за отпадъци 
Рудени в Букурещ, Румъния
и
Петиция № 0674/2018, внесена от A. P., с румънско 
гражданство, относно замърсяването на въздуха от депото за 
отпадъци Рудени в Букурещ, Румъния
и
Петиция № 1039/2018, внесена от Валентина Куку, с румънско 
гражданство, относно замърсяването на въздуха от депото за 
отпадъци Рудени в Букурещ, Румъния
и
Петиция № 0156/2019, внесена от A. U., с румънско 
гражданство, относно тежко замърсяване в северните части на 
Букурещ, Румъния

   CM– PE 636,176
   FdR 1181276

   CM– PE 638,672
   FdR 1184070
   
   sir0156-19

7. Петиция № 0581/2016, внесена от C. M., с румънско 
гражданство, относно предполагаеми нередности, свързани 
със събирането и изгарянето на опасни медицински отпадъци 
на територията на Румъния

   CM–
   PE 599,546/REV.II
   FdR 1152762
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8. Петиция № 1078/2018, внесена от Величка Величкова, с 
българско гражданство, подкрепена от 182 подписа, относно 
нарушаването на законодателството в областта на околната 
среда в съоръжение за биогаз в село Царевец, община Мездра, 
България

Петиция № 1091/2018, внесена от Галина Тошева, с българско 
гражданство, подкрепена от 595 подписа, относно искане за 
извеждане от експлоатация на завод за биомаса в Труд, 
България

Петиция № 1105/2018, внесена от Кремена Петрова, с 
българско гражданство, от името на Асоциация „Нова Загора 
иска да диша“, подкрепена от 1 176 подписа, относно 
инсталация за производство на биогаз в Нова Загора, България
(в присъствието на вносителя на петицията)

   sir1078-18

   sir1091-18

   sir1105-18
  

9. Петиция № 1099/2018, внесена от Юзеф Джазговски, с полско 
гражданство, подкрепена от 531 подписа, относно екологична 
катастрофа, причинена от открит добив на залежи от въглища 
в източната част на Великополша

   CM– PE 639,894
   FdR 1186752
   

10. Петиция № 0059/2017 от Исмаел Антонио Лопес Перес, 
с испанско гражданство, от името на „Asociación ambiental 
y cultural Petón do Lobo“, относно волфрамовата мина в 
Лоусаме, Галисия
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 615,341/REV
   FdR 1160362
   

* * *

В 14.30 ч.

11. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите
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Хуманно отношение към животните

12. Петиция № 0545/2015, внесена от Дитер Зосна, с германско 
гражданство, относно транспортирането на животни към 
кланици

Петиция № 0629/2016, внесена от Йорк Дифтурт, с германско 
гражданство, от името на Фондацията за хуманно отношение 
към животните – e.V, относно предполагаеми нарушения от 
страна на някои държави членки на Регламент (ЕО) № 1/2005 
относно защитата на животните по време на транспортиране

Петиция №1068/2017, внесена от A. B., с италианско 
гражданство, относно автомобилния превоз на живи животни

Петиция № 1141/2017, внесена от Бернд Хефенброк, с 
германско гражданство, относно защитата на животните при 
транспортирането им през държави извън ЕС и явното 
неприлагане на решение на Съда на ЕС относно защитата на 
животните по време на транспортиране

Петиция № 1188/2017, внесена от P.S., с германско 
гражданство, относно превоза на животни

Петиция № 1231/2017, внесена от G. G., с италианско 
гражданство, от името на Фондацията за хуманно отношение 
към животните, подкрепена от 4 подписа, относно износа на 
живи животни от ЕС за трети държави
(в присъствието на вносителя на петицията)

Петиция № 0011/2018, внесена от внесена от Марен Бестман-
Аухтер, с германско гражданство, относно нарушаването на 
закони за защита на животните при транспортиране на 
животни, които ще бъдат заклани в трети държави

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

Петиция № 0412/2018, внесена от I. B., с германско 
гражданство, относно превоза на животни и търговията с 
животни в ЕС

Петиция № 1064/2018, внесена от U. P., с германско 
гражданство, подкрепена от три допълнителни подписа, 
относно транспортирането и клането на животни от ЕС в трети 
държави

   CM– PE 584,042
   FdR 1096627
   
   CM– PE 604,569
   FdR 1128339
   

   sir1068-17

   CM– PE 622,346/REV
   FdR 1179277
   

   sir1188-17

   CM– PE 625,288/REV
   FdR 1183525
   

   sir0011-18

   CM– PE 626,865/REV
   FdR 1175868
   
   CM– PE 632,705
   FdR 1177371
  
   CM– PE 638,824
   FdR 1185190
   

   sir0256-19
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Петиция № 0256/2019, внесена от T. K., с германско 
гражданство, относно забраната за транспортирането на 
добитък в държавите – членки на ЕС, и до трети държави

13. Петиция № 1344/2012, внесена от Роберта Форнасари, с 
италианско гражданство, относно премахването на 
вивисекция в ЕС
(в присъствието на вносителя на петицията)

Петиция № 1581/2013, внесена от Даниел Бьоклер, с френско 
гражданство, относно забраняване на експериментите с 
животни

Петиция № 0947/2017, внесена от Джулия Бейнс, с британско 
гражданство, от името на организацията PETA („People for the 
Ethical Treatment of Animals“ – „Хора за етично отношение към 
животните“), подкрепена от 109 802 подписа, относно 
оценката по REFIT на Регламента REACH и забраната за 
изпитвания върху животни в рамките на Регламента REACH
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 535,892/REV
   FdR 1067562
   

   sir1581-13

   CM– PE 622,337
   FdR 1154925
   
становище на 
комисията ENVI
   

14. Петиция № 0439/2012, внесена от Андреа Рутилиано, 
с италианско гражданство, от името на „Committee Against 
Bird Slaughter“,относно неприлагането от страна на Република 
Кипър на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на 
дивите птици

   CM–
   PE 500,693/REV.VII
   FdR 1184678
   

Излизане на Обединеното кралство от ЕС – права на гражданите

15. Размяна на мнения с ръководната група на Европейския 
парламент по въпросите на излизането на Обединеното 
кралство от ЕС

16. Петиция № 0307/2017, внесена от Фиона Годфри, с британско 
гражданство, от името на коалицията „British in Europe“, 
относно гарантирането на правата на гражданите на 
Обединеното кралство в ЕС-27 и на гражданите на ЕС-27 в 
Обединеното кралство след Брексит
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
Петиция № 0470/2017, внесена от Игнасио Ромеро Ромеро, от 
името на „Españoles en Reino Unido - Surviving Brexit“, 

   sir0307-17

   sir0470-17
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подкрепена от 6139 подписа, относно гарантирането на 
правата на всички пребиваващи в Обединеното кралство 
граждани на ЕС и на британските граждани в ЕС след Брексит
и
Петиция № 0627/2018, внесена от Антони Валке, с белгийско 
гражданство, от името на „Клиника по правата в ЕС“, относно 
защитата на правата на гражданите в контекста на Брексит
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
Петиция № 0926/2018, внесена от Антони Валке, с белгийско 
гражданство, от името на „Клиника по правата в ЕС“ и 
Платформата за сътрудничество по въпросите на 
недокументираните мигранти (PICUM), относно 
съвместимостта със законодателството на ЕС на новата схема 
за уседналост за ЕС за граждани на ЕС, пребиваващи в 
Обединеното кралство

Петиция № 0097/2019, внесена от Иън Сток, с британско 
гражданство, относно признаването на правата, произтичащи 
от гражданството на ЕС, за британски граждани след Брексит
(в присъствието на вносителя на петицията)

Петиция № 826/2019, внесена от Люси Набижу, с британско 
гражданство, от името на организацията „Haringey Welcome“, 
относно запазването на основните права на мигрантите и 
бежанците след Брексит
(в присъствието на вносителя на петицията)

   sir0627-18

   CM– PE 640,661
   FdR 1187862
   

   sir0097-19

   sir0826-19

17. Петиция № 1211/2017, внесена от Антони Валке, с белгийско 
гражданство, от името на EU Rights Clinic and Crossroads, 
Гьотеборг, относно неспазването от страна на Швеция на 
правото на ЕС по отношение на издаването на личен 
идентификационен номер (personnummer) на граждани на ЕС 
и техните семейства
и
Петиция № 0923/2018, внесена от Антони Валке, с белгийско 
гражданство, от името на „Клиника по правата в ЕС“, относно 
прилагането на Директива 2004/38/ЕО в Швеция

Петиция № 0925/2018, внесена от Антони Валке, с белгийско 
гражданство, от името на „Клиника по правата в ЕС“, относно 
прилагането на Директива 2004/38/ЕО във Франция

Петиция № 0927/2018, внесена от Антони Валке, с белгийско 
гражданство, от името на „Клиника по правата в ЕС“, относно 
прилагането на Директива 2004/38/ЕО в Белгия

   CM– PE 464,858/REV
   FdR 1179831
   

   CM– PE 608,119
   FdR 1179835
   

   sir0925-18

   CM– PE 638,815
   FdR 1185181
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(в присъствието на вносителя на петицията)

18. Петиция № 0801/2016, внесена от Дейвид Невил-Смит, с 
британско гражданство, относно последствията от 
референдума в Обединеното кралство във връзка с 
оттеглянето от Европейския съюз
(в присъствието на вносителя на петицията)

   sir0801-16

19. Петиция № 0830/2019, внесена от V. B., с британско 
гражданство, относно ранно оттегляне на Обединеното 
кралство от участие в заседания на равнище ЕС 

   sir0830-19

* * *

Четвъртък, 3 октомври 2019 г.

В 9.00 ч.

Вътрешен пазар

20. Петиция № 0007/2018, внесена от Андре Каупър, с германско 
гражданство, относно планираното остаряване на 
електрически крушки и други битови продукти, продавани в 
ЕС

   CM– PE 626,861
   FdR 1160755
   

21. Петиция № 1122/2018, внесена от F. C., с италианско 
гражданство, относно изменения на правилника за движение 
по пътищата на Италия относно използването на регистрирани 
в чужбина превозни средства
и  
Петиция № 1159/2018, внесена от Юлиан Серджиу Георге, с 
румънско гражданство, относно неотдавнашните изменения в 
италианския правилник за движение по пътищата във връзка с 
използването на регистрирани в чужбина превозни средства

   CM– PE 639,729
   FdR 1185851
   
   CM– PE 638,726
   FdR 1184687
   

Промишленост и предприемачество
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22. Петиция № 1256/2017, внесена от Рамон Маркос Фернандес, с 
испанско гражданство, от името на Испанската федерация на 
автомобилните специалисти (CONEPA), относно правото на 
достъп до техническата информация, необходима за ремонта 
и поддръжката на превозни средства

   CM– PE 622,350
   FdR 1154938
   (30.05.2018)

23. Петиция № 1155/2018, внесена от J. R., с полско гражданство, 
относно липсата на контрол на емисиите от превозни средства 
в Полша

   CM– PE 640,634
   FdR 1187638
   

Социални въпроси

24. Петиция № 1116/2018, внесена от Антонио Ескобар Флорес, с 
испанско гражданство, от името на SITCPLA (Sindicato 
independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros – Независим 
съюз на кабинния екипаж), относно нарушенията на 
законодателството от страна на Ryanair в ЕС
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 638,676
   FdR 1184074
   

Данъчно облагане

25. Петиция № 0393/2013, внесена от F. T., с британско 
гражданство, подкрепена от 750 подписа, относно ново 
испанско законодателство, което урежда декларирането на 
активи и права, притежавани в чужбина

Петиция № 0478/2013, внесена от Патрик Льо Кам, с френско 
гражданство, относно данъчното законодателство в Испания

Петиция № 0566/2013, внесена от Антони Валке, с белгийско 
гражданство, от името на EU Rights Clinic и Abusos 
Urbanísticos NO, относно ново испанско законодателство, 
което урежда декларирането на активи и права, държани в 
чужбина
(в присъствието на вносителя на петицията)

Петиция № 0738/2015, внесена от M. L. M., с испанско 
гражданство, относно изискването за деклариране на 
чуждестранните активи и пенсиите на данъчните органи

   CM–
   PE 528,224/REV.VII
   FdR 1187626
   

   CM– PE 584,061
   FdR 1096646
   

Научни изследвания и иновации
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26. Петиция № 0869/2018, внесена от J. S., с нидерландско 
гражданство, относно последните открития, свързани с 
научните изследвания на плацентата

   CM– PE 636,370/REV
   FdR 1187860
   

27. Петиция № 0204/2019, внесена от Евелин Ван Ден Бринк, с 
нидерландско гражданство, относно искане за финансиране на 
биомедицински изследвания относно миалгичния 
енцефаломиелит
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 640,684
   FdR 1187903
   

Увреждания

28. Петиция № 0371/2018, внесена от J. G., с испанско 
гражданство, от името на испанската асоциация за 
интегриране на деца с увреждания в редовни училища 
(APICO), относно приобщаващото образование за децата със 
специални потребности

Петиция № 2582/2013, внесена от Албано де Алонсо Пас, с 
испанско гражданство, относно предполагаема 
дискриминация на децата с увреждания от страна на 
испанските органи

   CM– PE 631,856
   FdR 1170991
  

   CM– PE 551,835
   FdR 1053002
   

29. Разни въпроси

30. Дата и място на следващото заседание
    11.11.2019 г., 15.00 – 18.30 ч.
    12.11.2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.

* * *

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

31. Петиция № 0371/2006, внесена от Хосе Франсиско Фернандес 
Гатон, с испанско гражданство, от името на „Plataforma Filón 

CM-PE 
386.452/REV.VI
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Verde“, относно заплахата, която новите проекти за добивна 
дейност представляват за защитените зони в Кастилия-Леон
и
Петиция № 0388/2006, внесена от E.M.G.M., с испанско 
гражданство, относно несъвместимостта с Директиви 92/43/ЕО и 
97/11/ЕО на една минна кариера в защитената зона „Alto Sil“
и

II FdR 1185797

Петиция № 0175/2007, внесена от Мануел Родригес Бареро, с 
испанско гражданство, относно експлоатацията на открито на 
предприятие за въгледобив и стоманодобив във Виляблино (Леон)

32. Петиция № 1606/2010, внесена от Francisco Padrino Pérez, с 
испанско гражданство, относно твърдения за неизпълнени 
обещания на испанското правителство относно инвестиции във 
фотоволтаична енергия

CM-PE 
485,956/REV.III 
FdR 1184675

Петиция № 0454/2011, внесена от Guzzardo Baldassare, с испанско 
гражданство, относно твърдение за изкривяване на пазара на 
електроенергия в Испания

Петиция № 0172/2013, внесена от Едуард Рабал Видал, с испанско 
гражданство, относно сектора на възобновяемите енергийни 
източници в Испания

Петиция № 0430/2013, внесена от Хорхе Баредо, с испанско 
гражданство, от името на Unión Española Fotovoltaica, подкрепена от 
14 подписа, относно рамката за възобновяеми енергийни източници 
в Испания

Петиция № 0709/2013, внесена от Мигел Руперес Марко и Елена 
Каминеро Муньос, с испанско гражданство, от името на Дулсинея 
Солар 61 и 62, подкрепена от 2 подписа, относно рамката за 
възобновяеми енергийни източници в Испания

Петиция № 1264/2013, внесена от Алехандро Фернандес Лоренсо, с 
испанско гражданство, от името на обществена кампания в 
Change.org, относно данъка за енергия от възобновяеми източници

Петиция № 1481/2013, внесена от Пиет Холтроп, с испанско 
гражданство, относно действията на испанското правителство, 
които са в разрез с целите на Директива 2009/28/EО

Петиция № 1552/2013, внесена от O. S., с испанско гражданство, 
относно използването на соларни панели в Испания

Петиция № 2229/2013, внесена от Мария Хесус Каубиля Мален, с 
испанско гражданство, относно опит за таксуване на използването 
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на алтернативна енергия в Испания

Петиция № 2378/2013, внесена от Джон Парсонс, с британско 
гражданство, относно данъчното облагане на слънчевата енергия

Петиция № 2617/2013, внесена от Джон Поро, с британско 
гражданство, относно прилагането със задна дата на испански закон 
в областта на възобновяемата енергия

Петиция № 1887/2014, внесена от A. М. J., с испанско гражданство, 
срещу облагането с данък на слънчевата енергия

Петиция № 2520/2014, внесена от Мигел Анхел Мартинес Арока, с 
испанско гражданство, от името на Asociación Nacional de 
Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER) 
[Национално сдружение на производители и инвеститори на 
възобновяема енергия], относно положението на фотоволтаичния 
сектор и законността на промените в законодателството, извършени 
от испанското правителство

Петиция № 0384/2015, внесена от F. А., с испанско гражданство, 
относно данъчните разпоредби, свързани с производството на 
слънчева електроенергия

Петиция № 0395/2015, внесена от J. S., с германско гражданство, 
относно намаляването на законните преференциални плащания за 
електричеството, произведено в Испания чрез слънчева 
електроенергия

Петиция № 1228/2015, внесена от Яйса Гарсия Родригес, с испанско 
гражданство, относно новия данък върху потреблението на енергия 
за собствени нужди

33. Петиция № 0270/2016, внесена от Стоян Кънев, с българско 
гражданство, подкрепена от 337 подписа, относно необходимостта 
от затваряне на кариера, причиняваща щети за околната среда и за 
здравето в защитената зона „Бесапарски ридове“ (България)

CM-PE 
595,545/REV 
FdR 1185168

34. Петиция № 1399/2016, внесена от Емил Станков, с българско 
гражданство, подкрепена от 83 подписа, относно предполагаеми 
административни и процедурни нарушения относно 
модернизирането на железопътната отсечка Елин Пелин – 
Септември в България

CM-PE 
608,128/REV.II 
FdR 1185799

35. Петиция № 1490/2016, внесена от G. D. L., с италианско 
гражданство, относно работното време и изискването за почивка за 
компенсация за командирите на полети

CM-PE 610,626 
FdR 1134102
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36. Петиция № 1124/2017, внесена от Маркус Михаел Уец, с германско 
гражданство, относно оценяването от страна на регионалните 
органи на Баден-Вюртемберг на излагането на бензен на работното 
място

CM-PE 
626,851/REV 
FdR 1186722

37. Петиция № 0291/2018, внесена от А. N. М., с испанско гражданство, 
подкрепена от 3 подписа, относно ценовата дискриминация, 
основана на пола

CM-PE 629,741 
FdR 1170762

38. Петиция № 0498/2018, внесена от Флориан Босе, с германско 
гражданство, относно регламента на ЕС относно пощенските 
разходи в ЕС

CM-PE 639,712 
FdR 1185818

39. Петиция № 0556/2018, внесена от Филип Гарсия, с френско 
гражданство, относно забраната на траленето на разстояние от три 
мили от североизточния бряг на Атлантическия океан без 
възможност за дерогации

CM-PE 638,805 
FdR 1185171

40. Петиция № 0589/2018, внесена от M. I. N. V., с испанско 
гражданство, относно пречиствателната станция за отпадъчни води 
в Кабо Лянос, остров Тенерифе

CM-PE 639,713 
FdR 1186011.0

41. Петиция № 0592/2018, внесена от M. K., с австрийско гражданство, 
относно неизплатени суми за издръжка на дете

CM-PE 639,886 
FdR 1186724

42. Петиция № 0600/2018, внесена от Николо де Бигонтина, с 
италианско гражданство, относно хармонизацията на 
електрическите контакти в Италия

CM-PE 638,808 
FdR 1185174

43. Петиция № 0608/2018, внесена от F. M. R., с испанско гражданство, 
от името на гражданската платформа „Salvemos Meca y Sus 
Comarcas“ (Да спасим Мека и областите около нея), относно 
изграждането на огромна свинеферма и съоръжение за газификация 
на биомаса в испанската община Айора (Валенсия) и околностите ѝ

CM-PE 639,714 
FdR 1185820

44. Петиция № 0631/2018, внесена от Срирам Кумар, с индийско 
гражданство, относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО в 
Норвегия

CM-PE 638,809 
FdR 1185175

45. Петиция № 0690/2018, внесена от Лучиан Саулеану, с румънско 
гражданство, от името на Сдружението за възраждане на Крайова 
(ARC), относно планираното разширяване на експлоатацията на 
атомната електроцентрала Козлодуй в България

CM-PE 639,715 
FdR 1185832

46. Петиция № 0737/2018, внесена от Борис Щайн, с германско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на споразумението 
за двойно данъчно облагане между Германия и Франция

CM-PE 638,810 
FdR 1185176
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47. Петиция № 0752/2018, внесена от M. P., с датско гражданство, 
относно издаване на виза или разрешение за пребиваване по 
хуманитарни причини в Дания на съпругата на вносителя на 
петицията, която е гражданка на Венесуела

CM-PE 639,716 
FdR 1185833

48. Петиция № 1776/2018, внесена от W. Z., с френско гражданство, 
относно отказ от приемане на документи за самоличност от ЕС като 
доказателство за възраст в питейни заведения и барове в 
Обединеното кралство.

CM-PE 639,717 
FdR 1185834

49. Петиция № 0778/2018, внесена от M. B., с германско гражданство, 
относно основното право на вода

CM-PE 639,718 
FdR 1185837

50. Петиция № 0837/2018, внесена от Маркус Баумгарт, с германско 
гражданство, относно замърсяването на въздуха от 
въздухоплавателни средства

CM-PE 639,887 
FdR 1186725

51. Петиция № 0838/2018, внесена от Клаус Замер, с германско 
гражданство, относно оборудването на електрически превозни 
средства за приемане на електроенергия от мрежата

CM-PE 638,811 
FdR 1185177

52. Петиция № 0842/2018, внесена от Кармело Потенца, с италианско 
гражданство, относно италианските закони за възбрани

CM-PE 639,720 
FdR 1185842

53. Петиция № 0871/2018, внесена от R. M., с германско гражданство, 
относно езика на кореспонденцията, който трябва да се използва в 
запитвания към получатели извън ЕС относно защитата на данните

CM-PE 639,721 
FdR 1185843

54. Петиция № 0899/2018, внесена от Айлин Колиър, с британско 
гражданство, от името на Brampton A14 Campaign Group (BCG), 
относно нарушаването на принципите на ООН/ЕС за устойчиво 
развитие и законодателството на ЕС в областта на околната среда, 
здравеопазването и транспорта при строителството на път A14 в 
Обединеното кралство

CM-PE 638,814 
FdR 1185180

55. Петиция № 0930/2018, внесена от J. M. G. S., с испанско 
гражданство, от името на Асоциацията на затворниците от времето 
на Франко, относно престъпленията, извършени от Антонио 
Гонсалес Пачеко по време на диктатурата на Франко

CM-PE 638,816 
FdR 1185182

56. Петиция № 0943/2018, внесена от M. J., с германско гражданство, 
относно тълкуването и прилагането на мерки за борба със 
замърсяването на въздуха в Германия и други държави членки на 
ЕС

CM-PE 639,723 
FdR 1185845

57. Петиция № 0945/2018, внесена от Томт Ленц, с германско 
гражданство, относно Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от 

CM-PE 639,725 
FdR 1185847



PE000.000v01-00 14/15 OJ\1189501BG.docx

BG

електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

58. Петиция № 0947/2018, внесена от J. S., с португалско гражданство, 
относно специалните парични обезщетения, независещи от вноски, 
в ЕС

CM-PE 639,889 
FdR 1186746

59. Петиция № 0991/2018, внесена от G. K., с британско гражданство, 
относно разследване на финансирането от Европейския съюз на 
унгарски проекти с доказателство за корупция

CM-PE 638,819 
FdR 1185185

60. Петиция № 0992/2018, внесена от E. C., с португалско гражданство, 
относно отказа на португалските застрахователни дружества да 
застраховат автомобили втора употреба, внесени от чужбина

CM-PE 639,726 
FdR 1185848

61. Петиция № 1024/2018, внесена от M. P., с френско гражданство, 
относно цените на полетите, прилагани от авиокомпания Air Corsica

CM-PE 638,821 
FdR 1185187

62. Петиция № 1110/2018, внесена от Джулио Петрили, с италианско 
гражданство, относно правото на обезщетение за неправомерно 
задържане в Италия

CM-PE 638,826 
FdR 1185192

63. Петиция № 1132/2018, внесена от Матиас Ричи, с нидерландско 
гражданство, относно задължението на пограничните работници да 
са здравноосигурени в две държави членки

CM-PE 639,731 
FdR 1185853

64. Петиция № 1145/2018, внесена от Алфред Шефелман, с германско 
гражданство, относно освобождаване от данъчно облагане за 
производството на алкохол с нетърговска цел

CM-PE 638,828 
FdR 1185194

65. Петиция № 1173/2018, внесена от Адолфо Пабло Лапи, с 
италианско гражданство, относно необходимостта от предоставяне 
на психологическа подкрепа на юношите с хомосексуална 
ориентация

CM-PE 639,732 
FdR 1185854

66. Петиция № 1207/2018, внесена от M-M-M. C., с италианско 
гражданство, относно положението на учителите с диплома за ITP 
(Insegnante Tecnico Pratico – учител по техника) в Италия

CM-PE 638,831 
FdR 1185197

67. Петиция № 0017/2019, внесена от Паоло Кирикела, с италианско 
гражданство, относно новото италианско законодателство относно 
свързаните със здравето технически професии

CM-PE 639,733 
FdR 1185873

68. Петиция № 0026/2019, внесена от Иван Онториа Травериа, с 
испанско гражданство, относно правото му на пребиваване в 
Германия

CM-PE 639,734 
FdR 1185874

69. Петиция № 0067/2019, внесена от Нуно Перейра, с португалско 
гражданство, относно финансовата помощ за хората, засегнати от 

CM-PE 639,898 
FdR 1186756
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пожарите в Португалия през 2017 г.

70. Петиция № 0117/2019, внесена от A. G. R., с италианско 
гражданство, относно признаването на професионалната 
квалификация инспектор по труда в Италия

CM-PE 638,834 
FdR 1185200

71. Петиция № 0124/2019, внесена от R. L. P., с испанско гражданство, 
от името на „Не на разширението на пречиствателната станция 
„Прасерес“ (No to the Enlargement of the Praceres Purification Plant), 
относно неизпълнение на европейските директиви във връзка с 
новите проекти за почистване на устието на Понтеведра (Галисия, 
Испания)

CM-PE 639,903 
FdR 1186762

72. Петиция № 0136/2019, внесена от D. S., с румънско гражданство, от 
името на T.S.I. SRL, относно предполагаемо неспазване на 
законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки от 
страна на румънските власти

CM-PE 639,905 
FdR 1186764

73. Петиция № 0144/2019 от J. M. M. A., с испанско гражданство, от 
името на онлайн платформата „SOS barrios canarios“, относно 
липсата на капацитет за здравни и социални грижи за възрастни 
хора на Канарските острови (Испания)

CM-PE 639,906 
FdR 1186765

74. Петиция № 0178/2019, внесена от E. d. l. C. M., с испанско 
гражданство, относно дискриминация срещу срочно наети 
служители в публичната администрация в Испания

CM-PE 639,907 
FdR 1186766

75. Петиция № 0245/2019, внесена от Бернд Фриц, с германско 
гражданство, относно протекторите на автомобилните гуми

CM-PE 639,908 
FdR 1186767

*******


