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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции
PETI_OJ(2009)172_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

четвъртък, 16 aприл 2009 г., 09.00−12.30 ч.

Брюксел

Зала PHS P7C050

от   9.00 до 9.30ч.     (при закрити вратa)

1. Заседание на координаторите

***********

в 9.30 ч.

2. Приемане на дневния ред1 PE 423.775
FdR

3. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

                                               
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 на дневен ред няма да бъдат обсъждани на настоящото 
заседание. Въпреки това, всеки член може да поиска преди края на заседанието точка от раздел Б да бъде 
преместена в раздел А; в този случай тя ще бъде включена автоматично в раздел А за обсъждане на 
следващо заседание.
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4. Одобрение на протокола от заседанието на:
 10 - 11 февруари 2009 г.

PV– PE 420.189v02
FdR 779420

5. Съобщения на председателя

6. Разни въпроси

В присъствието на представители на Европейската комисия

A. Петиции за обсъждане в комисия на основание на писмен отговор на 
Комисията

Околна среда

7. N° 598/2007, внесена от Cathal McCarthy, с британско 
гражданство, Weston Gardens Residents Association, относно 
липсата на подходящи мерки за предотвратяване на 
антисоциално поведение и престъпна дейност срещу квартала 
Weston Gardens (Лимерик, Ирландия)

   CM– PE 402.634
   FdR 770875

8. N°  842/2007, внесена от г-н Charlie Weston, с ирландско 
гражданство, от името на „Fairshare Campaign Group”, 
относно предполагаеми нередности при извършването на 
стратегическа екологична оценка във връзка с изграждането 
на регионална пречиствателна станция за отпадъчни води в 
района на полуостров Donabate/Portrane (графство Дъблин) 

   CM– PE 407,969
   FdR 777482

9. N° 203/2007, внесена от Daniel Nestmann, с германско 
гражданство, за изгарянето в Германия на хексахлорбензол 
относно Австралия

   CM– PE 398.513
   FdR 698768

10. N°483/2007, внесена от Roberto Giurastante, с италианско 
гражданство, от името на организацията „Приятели на 
Земята“ ('Friends of the Earth'), относно нарушения на 
общностното законодателство в областта на околната среда 
при процедурата за оценка на въздействието върху околната 
среда и относно опасни промишлени предприятия 
(Директива Seveso)
2007иN°  1147/2008, внесена от Roberto Giurastante, с 
италианско гражданство, от името на Greenaction 
Transnational, относно евентуалното изграждане на завод за 

   CM– PE 404.437
   FdR 713884

   PETI20090416_sir
   1147-08_EN
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регазификация в близост до Trieste (Италия)

11. N°  328/2004, внесена от Patrizio La Pietra, с италианско 
гражданство, подкрепена от 9 подписа, относно опасността за 
здравето на работниците в завод поради замърсяване с азбест
(в присъствието на експерт)

   PE 349.053/REV. V
   FdR 756125

12. N°  553/2007, внесена от Krystyna Kowalska, с полско 
гражданство, относно нарушение от страна на полските 
власти на Директива 96/62/EО на Съвета относно оценката и 
управлението на качеството на атмосферния въздух и на 
Директива 99/30/EО на Съвета от 22 април 1999 година 
относно пределно допустимите стойности за серен диоксид, 
азотен диоксид и азотни оксиди, прахообразни частици и 
олово в атмосферния въздух

   CM– PE 404.447
   FdR 713943

13. N°  669/2006, внесена от I. K., с гръцко гражданство, 
подкрепена от 2 подписа, относно замърсяването на остров 
Spetses в Гърция

   CM– PE 390.341/REV
    FdR 756025

14.  N°  212/2008, внесена от Ioannis Papadopoulos, с белгийско 
гражданство, относно създаването на площадки за 
депониране на отпадъци

   CM– PE 416.475
   FdR 756635

15. N°  468/2007, внесена от Jan Terkel Nielsen, с датско 
гражданство, относно  нарушение на правилата на ЕС в
областта на околната среда във връзка с проект за строеж на 
ваканционни вили в Дания

   CM– PE 402.618
   FdR 708873

16. N°  299/2007 внесена от Denis Dineen, с ирландско 
гражданство, от името на Сдружение на жителите на община 
Watergrasshill, относно извършването на неразрешена 
промяна в ползването и собствеността върху обходен път N8 
Watergrasshill – инфраструктура, съфинансирана със средства 
от ЕФРР

   CM– PE 400.340/REV
   FdR 729429

17. N° 1003/2005, внесена от José Manuel García Agudo (испански 
гражданин) от името на Координационния комитет на жителите 
срещу магистралната отсечка Penagos, с 5 подписа, относно 
отсечка от проектирания път A8, преминаваща през Cantabria

PE 380.947/REV.
FdR 687535
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18. N°  1699/2008, внесена от Antonio Vilela Fernández, с
испанско гражданство, от името на Asociación de Maltratados 
por la Administración AMA, подкрепена от 15 645 подписа, 
относно ситуацията, в която са се оказали техните жилища, 
обявени за незаконни от няколко общински органи в 
Кантабрия 
(в присъствието на вносителите на петицията)

   PETI20090416_sir
   1699-08_EN

19. N°  1391/2007, внесена от г-н Miguel Angel Ortiz Lopez, с 
испанско гражданство, от името на „Plataforma para la defensa 
del Río Castril”, относно неблагоприятното въздействие на 
дейностите, предвидени за извършване по реката Río Castril, 
с цел водоснабдяване на селищата Baza, Caniles и Zújar
и
N°  748/2007, внесена от Juan Manuel Iruela Sánchez, с 
испанско гражданство, относно твърдението за нарушаване 
на законодателството на ЕО в областта на околната среда във 
връзка с проект за пренасочване на води на Río Castril 
(Гранада, Андалусия) 

   CM– PE 414.064
   FdR 745799

   PE 411.965
   FdR 738821

20. N°  631/2007, внесена от Juan Antonio Lopez de Uralde, с 
испанско гражданство, от името на Greenpeace Испания, 
относно защита и опазване на устието на река Huelva
№ 1458/2007, внесена от г-н Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, 
с испанско гражданство, от името на Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania, относно замърсяването на река Tinto с 
радиоактивния изотоп цезий-137 и недостатъчните мерки за 
наблюдение след аварията в Acerinox през 1998 г. (Huelva, 
Андалусия) 

    CM– PE 402.639
    FdR 708921

    PE 421,496
    FdR 777562

Здравеопазване 

21. N°  873/2007, внесена от г-н Cecilio Alonso de Miguel, с 
испанско гражданство, относно предполагаеми нарушения на 
Директива 2003/24/ЕО относно правилата и стандартите за 
безопасност на пътнически кораби от страна на 
администрацията на пристанище Dover

   CM– PE 415.035
   FdR 749982

Дискриминация

22. N°  868/2006, внесена от г-н István Kaszás, с унгарско 
гражданство, подкрепена от 12 подписа, от името на 
Асоциация за гражданска защита „Fehérvér“ относно 

  CM– PE 419.971
   FdR 766502
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присъединяването на Румъния към Европейския съюз и 
положението на етническите унгарци в Трансилвания

23. N°  531/2006, внесена от M. W., с италианско гражданство, за 
изразяване на протест  срещу обстоятелството, че покана за 
подаване на заявления за отпускане на безвъзмездни средства, 
публикувана от Университета в Инсбрук, предвижда  
отпускането на безвъзмездни средства за завършили висше 
образование лица да се ограничи единствено до австрийски 
граждани или деца на работници мигранти

PE 392.205
FdR 678076

Социални въпроси

24. N°  776/2007, внесена от Mihail Dan Lazar, с германско 
гражданство, относно отказа на румънския пенсионен фонд 
да изплаща пенсията му в Германия

    CM– PE 406.079
    FdR 727717

Разни

25. Разглеждане на работен документ "Кодекс на добрите 
практики", изпратен от членовете на ЕП от групите PPE-DE и 
PSE  

   FdR LT / 775794
   DV / 635310

Б.  Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на 
писмения отговор на Комисията

26. N°  900/2000, внесена от г-жа Maria Grazia Fiorini, с френско 
гражданство, относно непризнаването на нейната диплома и 
опит, придобит в Италия

   PE 306,367/REV. IX
   FdR 770846

27. N° 1086/2003, внесена от Sabine Hancl, с германско 
гражданство, относно пациентите, болни от диабет и 
потребността им от животински инсулин

   CM– PE 353,687/REV
   FdR 771264

28. N° 951/2004, внесена от Jan Dolezal, с полско гражданство, от 
името на "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w 
Poznaniu", относно нарушение на общностното 

   PE 369,906/REV. III
   FdR 770864
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законодателство от новите разпоредби на полското данъчно 
законодателство

29. N°  70/2006, внесена от A. I., с испанско гражданство, от 
името на сдружение „Gremi de Rajolers de Catalunya”, 
подкрепена от два подписа, относно предполагаемото 
неправилно транспониране от Испания на Директива 
2000/35/ЕО относно борбата със забавяне на плащане по 
търговските сделки в Испания 

   PE 380.616/REV. II
   FdR 770865

30. N°  464/2006, внесена от Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona, с 
испанско гражданство , протестира срещу  общностното 
финансиране на проект между Испания и Португалия за 
пътна и речна инфраструктура 

   PE 390.691//REV.
   FdR 756009

31. N°  0553/2006, внесена от Andreas Riedl, с германско 
гражданство, относно приложението на Директива 
2002/15/EО за организация на работното време на лицата, 
извършващи транспортни дейности в автомобилния 
транспорт

   PE 396.595/REV. III
   FdR 770869

32. N°  599/2006, внесена от Lazaros Vassiliadis, с гръцко 
гражданство, от името на групата за координиране „Борба 
срещу резервоарите с гориво в лагуната на Vasova“, относно 
проекта за инсталиране на резервоари с гориво в лагуната на 
Vasova, в близост до Кавала, Северна Гърция

   CM– PE 388.769/REV
   FdR 756012

33. N°  460/2007, внесена от г-н Pedro Torres Tortosa, с испанско 
гражданство, относно твърдения за нарушаване на 
законодателството за отчуждаването в името на обществения 
интерес

   CM– PE 421,141
   FdR 770873

34. 0591/2007, внесена от г-жа Lăcrămioara Slavnicu, с белгийско 
гражданство, относно проблеми при изплащането на 
пенсията й от Румъния
N° 591/2007, внесена от г-жа Lăcrămioara Slavnicu, с 
белгийско гражданство, относно проблеми при изплащането 
на пенсията й от Румъния

   CM– PE 402,629/REV
   FdR 770874

35. N°  644/2007, внесена от Zygmunt Kwolek, с полско 
гражданство, подкрепена с два подписа, относно планирана 
автомагистрала във Вроцлав, Западна Полша 

   CM– PE 404,453/REV
   FdR 770902

36. N° 957/2007, внесена от Georgios Deskoulidis, с гръцко 
гражданство, относно изключване от социални програми на 
ЕС 

   CM– PE 421,143
   FdR 770907
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37. N°  0989/2007, внесена от Mr. Albert Sastre Mauri, с испанско 
гражданство, относно несъгласие с проекта за трасе на 
високоскоростния влак (TGV) Барселона – Мадрид в 
отсечката му, пресичаща Барселона

   CM– PE 421,489   
FdR 777512

-{}-
38. N°  1297/2007, внесена от F.J.C., с малтийско гражданство, 

относно неизпълнение на Директива 2002/85/ЕО от страна на 
малтийските органи 

   CM– PE 421,144
   FdR 770908

39. N°  1321/2007, внесена от г-н Jordi Miralles i Conte, с испанско 
гражданство, от името на „Esquerra Unida i Alternativa“, 
относно кризата в инфраструктурата на обществения 
транспорт в Каталония и проблеми, предизвикани от 
работите по високоскоростната влакова линия Мадрид-
Барселона (AVE) 

    CM– PE 421,145
    FdR 770909

40. N°  1364/2007, внесена от Balakrishnan Muthukrishnan, по 
всяка вероятност с индийско гражданство, относно отказа на 
британските органи да признаят свидетелството му за 
управление на превозно средство, издадено в Германия   

    CM– PE 421,146
    FdR 770911

41. N°  1493/2007, внесена от António Araújo Jácome, с 
португалско гражданство, относно предполагаеми нарушения 
от страна на португалските пенсионни органи на 
разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за 
прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица 
и членове на техните семейства, които се движат в рамките 
на Общността, и на Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне 
на реда за прилагане 

    PE 415,087/REV.
    FdR 770915

42. N°  07/2008, внесена от Celegrat Christopher, с полско 
гражданство, относно дискриминацията в Обединеното 
кралство срещу стоматолози от други държави-членки на ЕС

   CM– PE 414.120
   FdR 746166

43. N°  63/2008, внесена от Judith Hejda, с австрийско 
гражданство, относно проблеми във връзка с прилагането от 
страна на Франция на Директива 2004/38/ЕО относно правото 
на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да 
се движат и да пребивават свободно на територията на 
държавите-членки

   CM– PE 421,148
   FdR 770913
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44. Отменена

45. N°  476/2008, внесена от г-н Cesar Antonio Munoz, с испанско 
гражданство, от името на Agrupación de desarollo Programa 
Málaga Mas Accessible, относно предвидените подобрения на 
природния резерват в Малага, осъществявани със средства на 
Общността 

   CM– PE 421,150
   FdR 770928

46. N°  568/2008, внесена от U. S., с германско гражданство, 
относно посочването на трайна безработица и възраст в 
сертификатите за участие в инициативи на ЕС за по-
нататъшно обучение  

   CM– PE 421,151
   FdR 770929

47. N°  589/2008, внесена от Eudaldo Gomez de Salazar Sanchez, с 
испанско гражданство, от името на „Intersindical Canaria“, 
относно опасност от азбест в сграда в Лас Палмас на 
испанския остров Гран Канария

   CM– PE 421,152
   FdR 770932

48. N°  637/2008, внесена от Pawel Szczepanski, с полско 
гражданство, подкрепена от един подпис, относно безопасни 
спринцовки за еднократна употреба

   CM– PE 421,153
   FdR 770933

49. N°  680/2008, внесена от H. den Broeder, с нидерландско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация на 
основа националност при предоставяне на отстъпки от 
„Ауди“ (групата „Фолксваген“)

   CM– PE 421,154
   FdR 770934

50. N°  712/2008, внесена от Pier Luigi Bucchi, с италианско 
гражданство, от името на Comitato Spontaneo di Cittadini „Per 
Lo Scalo Passageri di Porto Corsini“, относно изменение на 
статуса на природен резерват Pineta Staggioni в Porto Corsini и 
Marina Romea, Италия

   CM– PE 421,156
   FdR 770936

51. N°   769/2008, внесена от J.M., с германско гражданство, 
относно дискриминация срещу служители на Caritas
.

   CM– PE 421,161
   FdR 770941

52. N°  799/2008, внесена от Dimitrios Kiriakopoulos, с гръцко 
гражданство, подкрепена от 1 подпис, относно неспазване на 
разпоредбите от Директива 1999/31/EО на Съвета относно 
депонирането на отпадъци, във връзка с депо за отпадъци в 

   CM– PE 421.165
   FdR 770945
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района на Солун, Гърция

53. N°  41/2008, внесена от Angelo Vincenti, с италианско 
гражданство, относно удължаването на разрешителните за 
пребиваване

   CM– PE 421,168
   FdR 770966

54. N°  847/2008, внесена от Owen O’Neill, с ирландско 
гражданство, подкрепена от подписа на още едно лице, 
относно изчисляването на неговата пенсия и 
несъвместимостта му с принципите на Директива 2001/23/ЕО 
на Съвета относно сближаването на законодателствата на 
държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на 
работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, 
стопански дейности или части от предприятия или стопански 
дейности  

   CM– PE 421,169
   FdR 770967

55. N°  852/2008, внесена от I.Z., с италианско гражданство, 
относно зачитането на демокрацията, околната среда и 
общественото здраве в Италия
и
№ 861/2008, внесена от N.T., с италианско гражданство, 
относно проблема с отпадъците в Неапол и Кампаня в Италия
и
№ 864/2008, внесена от T.G., с италианско гражданство, от 
името на Demograssic, относно проблема с отпадъците в 
Неапол и Кампаня в Италия

   CM– PE 421,170
   FdR 770968

56. N°  855/2008, внесена от Marc Beke, с нидерландско 
гражданство, относно нехуманното отношение от 
страна на нидерландските органи

   CM– PE 421,171
   FdR 770969

57. N°  875/2008, внесена от Per Gustav Åke Gustafsson, с шведско 
гражданство, относно застраховането на любителски 
плавателни съдове в Испания

   CM– PE 421.172
   FdR 770970

58. N°  886/2008, внесена от Ioannis Kounelakis, с гръцко 
гражданство, подкрепена от 3 подписа, относно нелегална 
кариера в района Lasithi на гръцкия остров Крит

   CM– PE 421.173
   FdR 770971



PE423.775v01-00 10/10 OJ\780360BG.doc

BG

59. N° 901/2008, внесена от David Skinner, (с шведско 
гражданство?), от името на Християнската асоциация за 
защита на интересите на собствениците на предприятия, 
относно основното право на „свобода на несдружаване“

   CM– PE 421.175
   FdR 770973

60. N°  959/2008, внесена от Jose Maria Campos Daroca, с 
испанско гражданство, от името на „Unión Sindical de 
Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía“ (USTEA), относно 
неспазването от страна на Испания на Директива 1999/70/EО 
на Съвета относно Рамково споразумение за срочната работа, 
сключено между Европейската конфедерация на 
профсъюзите (ETUC), Съюза на индустриалците в 
Европейската общност (UNICE) и Европейския център на 
предприятията с държавно участие (CEEP)

   CM– PE 421.177
   FdR 770976

61. N° 969/2008, внесена от Ingeborg Merker, с германско 
гражданство, относно проблем с нейната социална 
осигуровка

   CM– PE 421.178
   FdR 770977

62. N°  978/2008, внесена от Panagiotis Bouras, с гръцко 
гражданство, от името на общинския съвет на Megalopoli, 
относно неспазването от страна на гръцките органи на 
критериите и процедурите на ЕС относно изхвърлянето на 
отпадъци, във връзка с планирано депо за отпадъци в близост 
до Megalopoli, в гръцката област Peloponnese

  CM– PE 421.179
   FdR 770978

63. N°  1039/2008, внесена от Stephan Nuding, с германско 
гражданство, относно европейски регламент за жертвите в 
делото „Contergan“

   CM– PE 421.181
   FdR 770980

64. N°  1084/2008, внесена от S.C., с италианско гражданство,
относно признаване на квалификация за треньор на коне

   CM– PE 421.183
   FdR 770982

65. N°  1085/2008, внесена от Werner Homann, с германско 
гражданство, относно еднаква и разумна цена на лекарствата 
и по-ниски данъци върху лекарствата и медицинските уреди

   CM– PE 421.184
   FdR 770983
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66. Дата и място на следващото заседание
 30 април 2009 г., 15.00 -18.30 ч. в Брюксел
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