
OJ\676403BG.doc PETI_OJ392.114v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по петиции

PETI_OJ/07-151

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
ЗАСЕДАНИЕ

понеделник, 16 юли 2007 г., 15:00 ч.
и вторник, 17 юли 2007 г., 9:00 ч.

PHS P7C050
rue Wiertz

БРЮКСЕЛ

1. Приемане на проект за дневен ред1 PE 392.114
FdR 676403

2. Одобряване на протокола 
- 2 май 2007 г.

PE 388.662
FdR 671550

3. Съобщения от председателя

4. Други въпроси

В присъствието на Европейската комисия

A.  Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмения отговор на 
Комисията

Околна среда

5. N°  856/2005 - внесена от Sagrario Heres Sedeño (гражданин на PE 374.218/REV.
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Испания), от името на групата за гражданско действие "Pro 
Santamaría de Grado", относно изграждането на трансформаторни 
съоръжения на площ от 40 000 m2 и прокарването на 
високоволтови кабели през община Grado в Asturias

FdR 667479

6. N°  628/2006 - внесена от Krzysztof Kuklinski (гражданин на 
Полша), относно опасността за общественото здраве, 
предизвикана от излъчването от надземна електроенергийна 
мрежа под високо напрежение, намираща се в Kamioniki в 
западна Полша 

PE 390.329
FdR 667810

7. N°  744/2006 - внесена от Robert Krzak (гражданин на Полша), от 
името на сдружението "Zieloni 2004", във връзка с вредното 
въздействие върху околната среда на надземна електроенергийна 
мрежа под високо напрежение в Poznan

PE 390.349
FdR 667831

8. N°  391/2006 - внесена от Yolanda Espinosa Vecino (гражданин на 
Испания), от името на "Asociación Bodón", с 10 000 подписа на 
петицията, относно планираната електроенергийна мрежа от 
Lada (Астуриас) до Velilla del Río Carrión (Паленсиа)

PE 388.750
FdR 667758

9. N°  653/2006 - внесена от сдружението Gent del Ter (испанско), 
относно нередности, засягащи одобрението на проект, целящ да 
канализира долната част на река Ter (‘Baix Ter’, Каталуня, 
Испания)

PE 390.336
FdR 667818

10. N°  191/2006 - внесена от Margot и Manfred Zippel (граждани на 
Германия), относно твърдения за незаконно изхвърляне на 
опасни вещества от областните власти на Weißenburg във 
водоеми за пожарогасене, намиращи се в землището на Schloss 
Syburg

PE 388.742
FdR 667750

11. N°  354/2006 - внесена от г-н Rodney Maile (гражданин на 
Великобритания), относно твърдения за замърсяване в близост 
до устието Cleddau Estuary, в резултат на дейността на двете 
дружества Exxon и Qater

PE 388.747
FdR 667755

12. N°  599/2006 - внесена от Lazaros Vassiliadis (гражданин на 
Гърция), от името на групата за координация "Кампания срещу 
резервоарите за петрол в лагуната Vasova", относно планове за 
поставяне на резервоари за петрол в лагуната Vasova, в близост 
до Кавала, северна Гърция 

PE 388.769
FdR 667803

13. N°  727/2006 - внесена от д-р István Farkas (гражданин на 
Унгария), от името на "Magyar Természetvédők Szövetsége"
(Унгарско национално общество на природозащитниците), 

PE 390.346
FdR 667828
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относно заем, отпуснат от Европейската инвестиционна банка, в 
разрез с принципите на Общността, за изграждането на 
търговски център 

Застрахователно дело

14. N°  303/2006 - внесена от г-н Graham Senior Milne (гражданин на 
Великобритания), относно Органа за финансови услуги /Financial 
Services Authority (FSA)/, поради неизпълнение на задължение за 
застраховане за защита на притежателите на застрахователни 
полици - в случая с превръщането на Scottish Widows от взаимно 
дружество в публично акционерно дружество

PE 384.387
FdR 650313

15. N°  508/2006 - внесена от Rüdiger Krege (гражданин на 
Германия), от името на Poly-Markt GmbH, относно твърдения за 
нарушения на правото на ЕС от страна на британското 
застрахователно дружество Clerical Medical Investment Group 
Limited

PE 386.628
FdR 660024

16. N°  934/2004 - внесена от D.A. Williams (гражданин на 
Великобритания), от името на бившето дружество "D.A. 
Williams, M.M. Chidley и L. Smith", във връзка с нормативната 
уредба и контрола на британските финансови услуги, по-
специално от страна на Органа за финансови услуги /Financial 
Services Authority (FSA)/ и Службата на финансовия омбудсман 
(FOS)

PE 370.034/REV.
FdR 651012

17. N°  495/2005 - внесена от Liam Noonan (гражданин на Ирландия), 
относно неправилна продажба на полица за застраховка "живот"
и несправедливо обезщетение 

PE 378.471
FdR 628505

Основни права

18. N°  159/2006 - внесена от Ashley Binamungu (гражданин на 
Великобритания), от името на "Brides without Borders", във 
връзка с правото на съпруги/съпрузи с чуждо гражданство да  
пребивават в Обединеното кралство 

PE 386.617
FdR 660013

Дискриминация

19. N°  481/1998 - внесена от Mr Heinz Huber (гражданин на 
Австрия), относно съхраняването на данни, засягащи граждани 
на ЕС, от страна на германските власти, отговарящи за 
регистрацията на чужденците 

PE 230.467/REV. VIII
FdR 666602
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20. N°  979/2003 - внесена от Reiner Thomas (гражданин на 
Германия), с още едно лице, подписало се заедно с него на 
петицията, във връзка с твърдения за дискриминация срещу 
чуждестранни студенти в Гърция 

PE 388.650
FdR 666844

21. N°  689/98 - внесена от David Petrie (гражданин на
Великобритания), относно проблеми, с които се сблъскват 
асистентите по чужд език (lettori) в италиански университети 

PE 230.117/REV. VII
FdR 517985
PETI20070716_EClettori_E
N

Признаване на квалификации

22. N°  82/2003 - внесена от Petros-Constantinos Evangelatos 
(гражданин на Гърция), относно признаването на квалификации 
в Гърция 

PE 339.408/REV. II
FdR 657014

Свобода на движение

23. N°  375/2006 - внесена от Efthimia Dilpizoglou (гражданин на 
Холандия), във връзка с отказ на разрешение за провеждане на 
обучение във Франция 

PE 384.392
FdR 650318

24. N°  412/2006 - внесена от Jan Luteran (гражданин на Словакия), 
относно неговите проблеми при регистрирането в Словакия на 
автомобила, закупен от него на старо в Германия

PE 386.456
FdR 656934

25. Доклад относно разискванията на комисията по петиции  през 
2006 г. (INI 2007/2132)
Докладчик:  ITURGAIZ  (PPE-DE)
- обсъждане на проектодоклад 

PE 390.591
FdR 671283
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Вторник,  17  юли 2007 г.

от 9:00 ч. до 10:00 ч.

26. Заседание на координаторите

*****

в 10:00 ч.

27. Съобщения на председателя във връзка с решения на 
координаторите 

28. Доклад относно Годишния доклад на омбудсмана за 2006 г.
(INI 2007/2131)
Докладчик:  SBARBATI  (ALDE)
- обсъждане на изменения
- приемане

PE 390.565
FdR  PR/ 670935

PE 392.056
FdR  AM/ 675354

29. Становище по бюджета за 2008 г. - омбудсман (2007/2019 
(BUD))
Докладчик:  SBARBATI  (ALDE)
- обсъждане на проектостановище

PE 391.974
FdR  PA/ 674220

30. Становище по преразглеждането на правилника за дейността на 
комисията по петиции (AFCO)
Докладчик:  ATKINS
- първа размяна на гледни точки 

PE 

31. Доклад относно мисията до Полша за установяване на факти (11 
- 14 юни 2007 г.)
относно "Via Baltica"
- обсъждане 

PE 
FdR 

Социални въпроси

32. N°  80/2006 - внесена от José Camacho (гражданин на 
Португалия), от името на "Federatie van de Portuguese 
Gemeenschap" в Холандия, относно твърдения за нарушения 
на правата на трудещите се в Холандия 

PE 388.740
FdR 667748
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33. N°  930/2002 - внесена от Maria Hortatou (гражданин на Гърция), 
от името на OPAP AE - "Съюз на работещите на граждански 
договори", относно липсата на трансформиране на срочните 
трудови договори в безсрочни трудови договори 

N°  233/2003 - внесена от Christos Polyzogopoulos (гражданин на 
Гърция), от името на Общата конфедерация на гръцките 
работници (GSEE), и още едно лице, подписало се под същата 
петиция, във връзка с неизпълнението от страна на Гърция на 
Директива на Съвета 1999/70/EО от 28 юни 1999 г. относно 
рамковото споразумение за работата на срочни трудови 
договори, подписано от ETUC, UNICE и CEEP

N°  336/2003 - внесена от Spyros Provotas (гражданин на Гърция), 
във връзка с Директива на Съвета 1999/70/EО относно рамковото 
споразумение за работата на срочни трудови договори

N°  669/2003 - внесена от Dimitrios Gousidis (гражданин на 
Гърция), от името на "Ежедневници на съюза на журналистите от 
Македония и Тракия", и още едно лице, подписало се под същата 
петиция, във връзка с условията за набиране на журналисти за
работа в ERT (Национално радио и телевизия на Гърция)

N°  296/2004 - внесена от Irini Savvidou (гражданин на Гърция), 
от името на "Общинското сдружение във Veria на служителите, 
наети по силата на местни договори" (‘Somatio Ergazomenon sta 
Topika Simfona Apascholisis Dimou Verias’), и още едно лице, 
подписало се под същата петиция, относно твърдения за 
злоупотреба със системата за набиране на персонал на базата на 
временни договори 

N°  356/2004 - внесена от Dimitrios Papadinas (гражданин на 
Гърция), относно твърдения за злоупотреба със срочни трудови 
договори при набиране на персонал 

N° 455/2005 - внесена от Magdalini Tsipra, гражданин на Гърция, 
от името на P.O.E.I.D.D. (Общогръцка федерация на държавните 
служители, наети в съответствие с частното право), относно 
неизпълнението от страна на Гърция на Директива на Съвета 
99/70/EО относно рамковото споразумение за работата на срочни 
трудови договори, сключено между ETUC, UNICE и CEEP

N°  460/2005 - внесена от Eleni Dimakopoulou (гражданин на 
Гърция), с два подписа на петицията, относно неизпълнението от 
страна на Гърция на Директива на Съвета 1999/70/EО относно 
рамковото споразумение за работата на срочни трудови 

PE 337.307/REV. II
FdR 657298

PE 339.418/REV. III
FdR 657305

PE 341.522/REV. III
FdR 657350

PE 346.821/REV. III
FdR 657352

PE 355.655/REV. II
FdR 657354

PE 355.657/REV. II
FdR 657355

PE 369.955/REV.
FdR 651036

PE 372.054/REV.
FdR 657357

PE 372.079/REV.
FdR 657362

PE 388.768
FdR 667802
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договори, сключено между ETUC, UNICE и CEEP

N°  665/2005 - внесена от Anastasia Petala (гражданин на Гърция), 
относно това, че Гърция не прилага правилно Директива на 
Съвета 1999/70/EО относно рамковото споразумение за работата 
на срочни трудови договори, сключено между ETUC, UNICE и 
CEEP

N°  598/2006 - от Christos Chatzianastasiou (гражданин на Гърция), 
относно неизпълнението в Гърция на Директива на Съвета 
1999/70/EО от 28 юни 1999 г. относно рамковото споразумение 
за работата на срочни трудови договори, сключено между ETUC, 
UNICE и CEEP

и  N°  300/2007 относно същата тема

34. N° 778/2005 - от Michel Guillet (гражданин на Франция), относно 
половата дискриминация по отношение на условията, свързани с
пенсионното осигуряване във Франция 

PE 374.208/REV.
FdR 657103

Обща селскостопанска политика

35. N°  1007/2005 - внесена от José Vicente Ferrer Remón (гражданин 
на Испания), относно твърдения за неправомерно плащане на 
субсидии за селскостопански производители 

PE 376.538/REV.
FdR 657106

Конкуренция

36. N°  471/2006 - внесена от Matti Niemelä (гражданин на 
Финландия), от името на "Coordination Dynamic Therapy Center 
Oy", относно нарушаване на правилата за конкуренцията, 
произтичащо от национални финансови интереси 

PE 388.755
FdR 667788

37. N°  644/2006 - внесена от Melas Ianniotis (гражданин на Гърция), 
от името на "Air Intersalonika", относно твърдения за нарушение 
на правилата за конкуренцията в ЕС, извършени от френското 
дружество "Eurocopter"

PE 390.334
FdR 667816

Данъчно облагане

38. N°  958/2005 - внесена от Dimitris Tsipidis (гражданин на Гърция), 
относно плащането на лицензионни такси за телевизия и радио, 
включени в сметки за електроенергия 

PE 374.222/REV.
FdR 667481
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39. N°  722/2006 - внесена от Anja Neumann (гражданин на 
Германия), относно конфискацията на моторни превозни 
средства с чуждестранна регистрация в Гърция 

PE 390.345
FdR 667827

Права на потребителите

40. N°  572/2006 - внесена от г-н Randolph Cabban (гражданин на 
Великобритания), от името на политическата партия Neuva Jávea, 
относно неадекватното доставяне на пощата от пощенския клон в 
Javea (Испания)

N°  759/2006 - внесена от г-н Dennis Davis (гражданин на 
Великобритания), относно проблеми с доставянето на пощата от 
пощенския клон в Javea (Испания)

PE 388.765
FdR 667798

PE 390.350
FdR 667833

Б. Петиции, по отношение на които има предложение за приключване на 
случая с оглед на писмения отговор на Комисията 

41.
N°  0149/2003 - внесена от Frank Harvey (гражданин на 
Великобритания), относно тромбозата на дълбоките вени, 
свързана с полети)

N°  433/2003 - внесена от Brenda Wilson (гражданин на 
Великобритания), от името на "Сдружение на жертвите на 
тромбозата на дълбоките вени, свързана с въздушни полети" 
(VARDA), с още един подпис върху петицията, относно 
тромбозата на дълбоките вени относно(DVT)

PE 339.347/REV. II
FdR 566277

42. N°  458/2003 - внесена от Gerald Moloney (гражданин на 
Ирландия), от името на адвокатска къща "G.J. Moloney", относно 
твърдения за неизпълнение от страна на Комисията на нейните 
задължения, в съответствие с Директива (ЕО) No 1049/2001, 
относно публичния достъп до документи на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията

PE 386.610
FdR 660006

43. N°  847/2004 - внесена от Matthew Ball (гражданин на 
Великобритания), от името на "Алианса на тютюневите 
работници" (TWA), относно неблагоприятното въздействие на 
член 3 от Директива 2001/37/EО върху лицата, трудещи се в 
тютюневия отрасъл в ЕС 

PE 371.965/REV. II
FdR 635103

44. N°  74/2005 - внесена от Ramón Gálvez (гражданин на Испания), PE 372.036/REV.
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от името на "Национална платформа на асоциациите на 
преподавателите по информатика" (PNAPI), относно 
публикуването от страна на Европейския съюз на спорна 
информация, отнасяща се до испанската образователна система в 
областта на информатиката 

FdR 667443
PETI20070716_annex74-
05_EN

45. N°  199/2005 - внесена от António Marinho Teixera (гражданин на 
Португалия), от името на "Сдружение на живущите в 
Chamosinhos", относно вредата за околната среда, причинена от 
проект в São Pedro da Torre в Португалия 

PE 369.996/REV.
FdR 663688

46. N°  366/2005 - внесена от Olaf Quasdorff (гражданин на 
Германия), относно свободата на пътуване за членове на 
семействата на граждани на ЕС от трети държави (Директива 
2004/38/EО)

PE 386.614
FdR 660010

47. N°  416/2005 - внесена от Grzegorz Halubek (гражданин на 
Полша), от името на "Związek Rybaków Polskich” (Съюз на 
полските рибари), с три подписа върху петицията, относно 
положението на полските рибари в резултат на Регламент на 
Съвета (ЕО) 812/2004 за определяне на мерки относно
инцидентния улов на представители на разред китоподобни в
риболовните полета и за изменение на Регламент (ЕО) No 88/98

PE 369.961/REV.
FdR 667456

48. N°  637/2005 - внесена от Sylvie Sobral (гражданин на Франция), 
относно твърдения за възпрепятстване на свободата на движение 
в рамките на ЕС, произтичащо от тромавата бюрокрация, която 
се занимава с въпросите, свързани с получаване на 
освобождаване от заплащане на португалски данък за 
регистрация върху внесено моторно превозно средство 

PE 374.293/REV.
FdR 661029

49. N°  924/2005 - внесена от Luis Herrero-Tejedor (гражданин на 
Испания), от името на осем испански журналисти, със 700 000 
подписа върху петицията, относно отказа на регионалните 
каталонски власти да подновят лицензите за радиоразпръскване 
на радиостанция COPE в Каталуня

N°  1004/2005 - внесена от Miguel Bernad Remon (гражданин на 
Испания), от името на "Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios 
Publicos", относно неспазването на правото на свобода на 
словото и мисълта от страна на испанските власти след 
решението да се затвори радиостанцията COPE в Каталуня 

PE 386.435
FdR 656835

50. N°  171/2006 - внесена от Miguel Garciá Cacho (гражданин на 
Испания), относно дискриминацията, произтичаща от различното 
третиране на пенсиите за преживелите съпрузи/съпруги и 

PE 386.618
FdR 660014
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пенсиите за старост, по силата на испанското законодателство, 
що се отнася до  задължителното пенсионно осигуряване за 
получаване на пенсия по старост и инвалидност 

51. N°  264/2006 - внесена от Javier Juarez Camacho (гражданин на 
Испания), от името на "Comité de Empresa - Tele Madrid", относно 
нарушаването на член 11 (свобода на словото) на Европейската 
харта на основните права от страна на директора на Radio 
Television Madrid S.A.

PE 386.396
FdR 656564

52. N°  315/2006 - внесена от Antonia Millmann (гражданин на 
Германия), относно удържането на 'Zorgverzekering' от нейната 
холандска пенсия 

PE 382.501/REV.
FdR 661035

53. N° 416/2006 - внесена от Krzysztof Andruszkiewicz (гражданин на 
Полша), от името на British American Tobacco Polska SA, относно 
отрицателните последици за полския тютюнев отрасъл от член 3 
на Директива 2001/37/EО

PE 384.399
FdR 650326

54. N°  564/2006 - внесена от Sandro Adriani (гражданин на Италия), 
относно намален ДДС за аудиовизуални уреди 

PE 388.763
FdR 667796

55. N°  594/2006 - внесена от Mechthild Prester (гражданин на 
Германия), от името на “Ältester Verband der Tierheilpraktiker 
Deutschlands” (Най-старата асоциация на непрофесионалните 
ветеринари в Германия), относно освобождаването на 
хомеопатичните лекарства от изискването за рецепта съгласно 
Регламент (ЕИО) 2377/90

PE 386.631
FdR 660027

56. N°  610/2006 - внесена от Manuel Hernández Barrios (гражданин 
на Испания), относно нередности, засягащи процедурите по 
оценка на въздействието върху околната среда във връзка с 
подземна канализация в Xagó, Астуриас

PE 390.327
FdR 667808

57. N°  619/2006 - внесена от María José Sota Cueto (гражданин на 
Испания), относно проектна кариера за добив на варовик в 
защитената територия за опазване на дивата природа Monte Llusa 
(Кантабриа)

PE 390.328
FdR 667809

58. N°  638/2006 - внесена от Ioannis Kiriakidis (гражданин на 
Кипър), от името на циментовата компания "Leonik", относно 
твърдения за допуснати пропуски от страна на кипърските власти 
при въвеждането на стандартите на ЕС в законодателството на 
Кипър 

PE 390.331
FdR 667813

59. N°  640/2006 - внесена от Ioannis Kiriakidis (гражданин на 
Кипър), от името на циментовата компания "Leonik", относно 
твърдения за пропуски, допуснати от страна на кипърските 

PE 390.332
FdR 667814
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власти във връзка с използването на акредитирани лаборатории 

o O o

60. Дата и място на следващото заседание2

  
1. В съответствие с решението на комисията от 30 септември 1997 г., въз основа на работен 
документ PE 223.544, точките от Раздел Б на проекта за дневен ред няма да бъдат обсъждани по 
време на настоящото заседание. При все това всеки член може да поиска преди края на заседанието 
дадена точка от Раздел Б да бъде прехвърлена в Раздел А; тогава тя ще бъде автоматично включена в 
раздел А за обсъждане на следващо заседание.

2. Следващото заседание е насрочено за 
 четвъртък, 13 септември 2007 г., в 9:00 ч. и 15:00 ч.
 в Брюксел.


