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Европейски парламент
2019 - 2024

Комисия по петиции

PETI_OJ(2019)294_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

2 декември 2019 г., понеделник, 15.00 – 18.30 ч.
3 декември 2019 г., вторник, 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.

Брюксел

Зала   JAN 4Q1

в 15.00 ч.

1. Приемане на проект на дневен ред (1) OJ– PE 643.016
FdR 1191533

2. Одобряване на протоколите от заседанието:
   няма.

3. Съобщения на председателя

_________________________
( ) 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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В присъствието на представители на Европейската комисия

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

Заетост

4. Петиция № 0759/2015, внесена от Хосе Рамон Гил Бенто, с 
испанско гражданство, от името на CCOO (Федерация на 
работническите комисии), относно работното време на 
магазините.

   sir +  EUROFOUND
   становище (1.6.2016 )
             +(15.7.2016)

5. Петиция № 0364/2018, внесена от A.M.F., с италианско 
гражданство, относно бившите служители на сицилианските 
програми за професионално обучение, оставени без работа
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 638,529
   FdR 1182925
   (15.04.2019)

Вътрешен пазар

6. Петиция № 0547/2018, внесена от M.L., с германско 
гражданство, относно проблеми с изпълнението на 
Директивата относно командироването на работници

   CM– PE 638,530/REV
   FdR 1187856
   (30.08.2019)

Околна среда

7. Петиция № 0661/2018, внесена от Матиас Едуардо Диас 
Крешители, с италианско гражданство, относно 
предполагаемото нарушение на европейското 
законодателство в областта на околната среда от вредна за 
здравето промишленост в Борго Вал ди Таро (провинция 
Парма), Италия
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 638,536
   FdR 1182934
   (15.04.2019)

8. Петиция № 0527/2018, внесена от Димитър Василев, с 
българско гражданство, относно въздействието на 
автомагистрала „Струма“ върху Кресненското дефиле и 
региона, България
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 636,165
   FdR 1177925
   (22.2.2019 г.)

9. Петиция № 0238/2019, внесена от J. L. P., с датско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на 
Директивата на ЕС за местообитанията
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 641,059
   FdR 1187908
   (30.08.2019)
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10. Петиция № 0255/2019, внесена от I. R. S., с испанско 
гражданство, от името на Обединената левица на Кантабрия, 
относно евентуални нередности по отношение на 
предоставянето на лиценз за проучване за минно дело в 
Кантабрия, Испания
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 642,900
   FdR 1190783
   (15.10.2019)

11. Петиция № 0560/2019, внесена от Тимоте Галвер, с френско 
гражданство, от името на „Fairosene“, относно въвеждането 
на данък върху авиационното гориво (керосин) за полетите в 
рамките на Съюза
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 641,353
   FdR 1189741
   (30.09.2019)

Вид риболов

12. Петиция № 0915/2015, внесена от Хосе Ортега Ортега, с 
испанско гражданство, от името на Федерацията на 
сдруженията на рибарите (Comisión inter federativa de la 
Cofradía de pescadores) на област Валенсия срещу новата 
политика относно изхвърлянето на улов, която задължава 
рибарите да разтоварват целия си улов

   CM– PE 587,586
   FdR 1102203
   (3.08.2016)
   Становище на PECH
   (24.06.2016)

Основни права

13. Последващи действия след констативното посещение във 
Фамагуста, Кипър (7 – 8 май 2018 г.)
(Петиция 0733/2004, внесена от Лойзос Афксенцио, с 
кипърско гражданство, от името на движението на 
бежанците от Фамагуста, относно връщането на 
затворената територия на окупирания град Фамагуста на 
предишните обитатели)
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Доклад от 
проучвателна мисия
   CR–PE 622.200
   FdR 1169798

   CM–PE 360,136
   FdR 1056111
   (30.03.2015)

* * *

3 декември, вторник

от 9.00 до 10.00 ч. (при закрити врати)

14. Заседание на координаторите  
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* * *

в 10 Ч.       (ОТКРИТО ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ)

15. ИЗСЛУШВАНЕ  НА  КАНДИДАТИТЕ 
ЗА  ДЛЪЖНОСТТА  „ЕВРОПЕЙСКИ  

ОМБУДСМАН“
(вж. отделен дневен ред)

   OJ– PE 643.017
   FdR 1191534

* * *

от 14.30 до 17.55 ч.

16. ИЗСЛУШВАНЕ  НА  КАНДИДАТИТЕ 
ЗА  ДЛЪЖНОСТТА  „ЕВРОПЕЙСКИ  

ОМБУДСМАН“
(вж. отделен дневен ред)

* * *

в 17.55 ч.

17. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

 

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 636,215/REV
   FdR 1187855
   (30.08.2019)
   LT ES     (28.6.2019)

19. Разни въпроси

20. Дата и място на следващото заседание
    20.1.2019 г.,  15.00 – 18.30 ч.
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    21.1.2019 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

21. Петиция 0429/2010 , внесена от Robert Houliston, с британско 
гражданство, от името на „Partido para Orihuela Costa“, подкрепена 
от 7 000 подписа, относно градоустройствения проект Cala Mosca в 
Orihuela, Валенсия

CM-PE 
456,745/REV.IV 
FdR 1189674

22. Петиция № 1125/2016, внесена от Джанбатиста Шиволето, с 
италианско гражданство, относно домашния ресторант като нова 
италианска форма на икономиката на сътрудничеството

CM-PE 
608,116/REV 
FdR 1186719

23. Петиция № 0128/2018, внесена от Пиерпаоло Волпе, с италианско 
гражданство, относно премахването на регистъра на трудовите 
злополуки
както и

CM-PE 
629,716/REV 
FdR 1190775

Петиция № 0129/2018, внесена от Паскуалино Лудовико, с 
италианско гражданство, относно премахването на регистъра на 
трудовите злополуки
както и
Петиция № 0130/2018, внесена от Микеле Кимиенти, с италианско 
гражданство, относно премахването на регистъра на трудовите 
злополуки

24. Петиция № 0389/2018, внесена от K. K., с естонско гражданство, 
относно правата на лицата с „неопределено гражданство“ в Естония

CM-PE 638,602 
FdR 1183594

25. Петиция № 0481/2018, внесена от S. D., с литовско гражданство, от 
името на Литовско-руския съюз, относно забраните, наложени на 
руските телевизионни канали в Литва

CM-PE 634,676 
FdR 1175887

26. Петиция № 0492/2018, внесена от Франческо Орбитело, с 
италианско гражданство, относно несъвместимостта на 
пенсионните реформи на Италия със законодателството на ЕС

CM-PE 634,677 
FdR 1175888

27. Петиция № 0572/2018, внесена от Ф.К., с германско гражданство, 
относно таксите за германското национално радио- и телевизионно 
разпръскване

CM-PE 638,806 
FdR 1185172

28. Петиция № 0582/2018, внесена от Лугиман Сузанто, с индонезийско 
гражданство, относно разрешение за пребиваване във Франция за 
нидерландска гражданка и нейния съпруг индонезиец

CM-PE 640,659 
FdR 1187857



PE000.000v01-00 6/7 OJ\1191533BG.docx

BG

29. Петиция № 0594/2018, внесена от Хартмут Бакхаус, с германско 
гражданство, относно здравното осигуряване при получаване на 
пенсия от различни държави членки

CM-PE 636,358 
FdR 1179280

30. Петиция № 0615/2018, внесена от Волфганг Гербер, с германско 
гражданство, относно издаването и проверката на сертификатите 
формуляр А1

CM-PE 638,533 
FdR 1182931

31. Петиция № 0666/2018, внесена от Кай Херлерман, с германско 
гражданство, относно въвеждането на стандартизирани захранващи 
конектори за преносими компютри

CM-PE 634,688 
FdR 1175899

32. Петиция № 0688/2018, внесена от J.B., с нидерландско гражданство, 
относно предполагаеми прекомерни здравноосигурителни вноски за 
пенсията на нидерландски гражданин, живеещ в Белгия

CM-PE 638,606 
FdR 1183607

33. Петиция № 0797/2018, внесена от N.S., с британско гражданство, 
относно качеството на трансграничните здравни грижи

CM-PE 637,226 
FdR 1182102

34. Петиция № 0867/2018, внесена от Макс Хун, с германско 
гражданство, относно проверка на справедливите производствени 
стандарти в текстилната промишленост в държавите извън ЕС

CM-PE 637,453 
FdR 1181346

35. Петиция № 0830/2018, внесена от Андреа Хегенбарт, с германско 
гражданство, относно приемането на по-строго законодателство на 
ЕС за борба с изменението на климата и засилване на 
принудителното изпълнение срещу държави членки, които не 
отговарят на изискванията

CM-PE 636,368 
FdR 1179309

36. Петиция № 0948/2018, внесена от E. F., с португалско гражданство, 
относно финансирането на програмата „Хоризонт Европа“

CM-PE 638,817 
FdR 1185183

37. Петиция № 1146/2018, внесена от Самуел Мартин-Соса, с испанско 
гражданство, от името на „Ecologistas en Acción“, относно 
индустриална зона в Бенаокас, Грасалема

CM-PE 641,342 
FdR 1189729

38. Петиция № 0020/2019, внесена от Марко Бава, с италианско 
гражданство, относно забраната за използване на утайките от 
отпадъчните води в селското стопанство

CM-PE 641,344 
FdR 1189731

39. Петиция № 0057/2019, внесена от И. В., с германско гражданство, 
относно изпълнението на задълженията на авиокомпаниите 
съгласно Конвенцията от Монреал

CM-PE 641,345 
FdR 1189733

40. Петиция № 0065/2019, внесена от Василис Хаджиевангелу, с 
кипърско гражданство, от името на дружество Nefyana Estates 
Limited, относно нередности в процедурата за изграждане на 

CM-PE 640,636 
FdR 1187640
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съоръжение за пречистване на отпадъчни води близо до град 
Лимасол, Кипър

41. Петиция № 0077/2019, внесена от V. B., със словенско гражданство, 
от името на „Alpe Adria Green“, относно проблеми, причинени от 
замърсяване от завод за стомана в провинция Триест (Италия)

CM-PE 641,347 
FdR 1189735

42. Петиция № 0104/2019, внесена от Панайотис Карапанагиотис, с 
гръцко гражданство, относно токсично отравяне с веществото с 
кръстосана поляризация Dotarem след извършен медицински 
преглед в Гърция

CM-PE 639,901 
FdR 1186760

43. Петиция № 0202/2019, внесена от W. D., с германско гражданство, 
относно дискриминация срещу германски граждани във връзка с 
Директива 2004/38/ЕО относно свободата на движение

CM-PE 641,349 
FdR 1189737

44. Петиция № 0216/2019, внесена от F.C.R., с испанско гражданство, 
относно лошите железопътни връзки в провинция Алмерия

CM-PE 641,203 
FdR 1188854

45. Петиция № 0258/2019, внесена от S. D., с британско гражданство, 
относно създаването на нов комитет за имиграция в ЕС

CM-PE 643,047 
FdR 1191704

46. Петиция № 0310/2019, внесена от Белен Морено Солано, с испанско 
гражданство, относно дискриминационно отношение на здравната 
служба на Арагон към част от нейните служители

CM-PE 643,048 
FdR 1191705

o O o


