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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2013)227_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Понеделник, 25 ноември 2013 г., 15.00 – 18.30 ч.
Вторник, 26 ноември 2013 г., 9.00 – 12.30 ч.    

Брюксел

Зала  ASP A1G-3

1. Приемане на проект на дневен ред (1) PE 523.156
FdR 1010287

2. Одобрение на протокола на заседанието от:
  17 октомври 2013 г.

PV– PE 522.910
FdR 1008790
+ приложение

3. Съобщения на председателя

4. Разни въпроси

_________________________
(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 автоматично включена в раздел А за обсъждане на 
следващо заседание.
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*** Време за гласуване ***

5. Становище относно 29-ия годишен доклад относно контрола 
върху прилагането на правото на ЕС (2011 г.)
за JURI (2013/2119 (INI).
Докладчик:    ПАКСАС (EFD)
(срок за внасяне на измененията: 30.10.2013 г., 17.00 ч.)
- разглеждане на измененията
- приемане на проектостановището

    PA– PE 513.298
    FdR 1007189

    AM– PE 522.775
    FdR 1007693

*** Край на гласуването ***

В присъствието на представители на Европейската комисия

А. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмения отговор на 
Комисията или други получени документи

Транспорт – граждански свободи

6. Петиция 749/2012, внесена от M. Б., с британско 
гражданство, относно продължаването на изпитателния 
период за рентгеновите скенери за проверка на хора на 
летище Манчестър
и 
Петиция 1636/2012 от М. Б., с британско гражданство, 
относно скенерите за проверка на хора на летищата в 
Обединеното кралство

   CM– PE 502.164
   FdR 922990

   CM– PE 519.676
   FdR 1004108

Признаване на квалификации

7. Петиция 689/1998, внесена от Дейвид Петри, с британско 
гражданство, от името на „Associazione Lettori di Lingua 
Straniera in Italia“, относно положението на преподавателите 
по чужд език в Италия
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
Петиции 508 и 509/2007, внесени от Саймън Лендър и Черил 
Ули, с британско гражданство, относно дискриминационно 
третиране на асистентите с чужд език в университет Калиари 
и други италиански университети

   CM–
   PE 472.170/REV. X
   FdR 892831

Резюме, сведения и 
препоръки



OJ\1010287BG.doc 3/9 PE523.156v01-00

BG

8. Петиция 1954/2012, внесена от Фазакаш Палма, с унгарско 
гражданство, и две други лица, от името на Асоциацията на 
родилните домове, относно предполагаемо нарушение от 
страна на Унгария на Директивата относно признаването на 
професионалните квалификации
(в присъствието на вносителя на петицията)

Резюме, сведения и 
препоръки 

Околна среда

9. Петиция 1380/2011, внесена от Ференц Тибор Жак, с 
унгарско гражданство, от името на Обществото на 
защитниците на околната среда в Източна Унгария, относно 
Становище C (2011) 351 на Европейската комисия относно 
защитата на животните и растенията във връзка с промяната 
на плана за развитие на град Дьор в Унгария
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 496.598
   FdR 914318

10. Петиция 1342/2011, внесена от Розмари Хенеке-Грамацки, с 
германско гражданство, от името на Орнитоложкото 
дружество за черни щъркели (Colectivo Ornitológico Cigüeña 
Negra), относно нарушаването на Рамковата директива за 
водите, Директивата за екологичната отговорност и 
Конвенцията от Орхус в Сан Бернабе, Алгесирас (Кадис)
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 492.751/REV
   FdR 1003930

Проучвателна мисия

11. Доклад от проучвателно посещение в Гърция (17 –
20.09.2013 г.)
- разглеждане на работен документ
(в присъствието на вносителите)

   DT–  PE 514.858
   FdR 942577
   

Социални въпроси

12. Петиция 847/2011, внесена от Мохамад Реза Фардум, с 
британско гражданство, от името на „Солидарност, 
независимост и демокрация“ (SID), относно съкращения в 
публичните служби на ЕС
(в присъствието на вносителя на петицията)

Резюме, сведения и 
препоръки
становище на 
BUDG
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17.30 ч. – 18.30 ч. (при закрити врата)

13. Заседание на координаторите

* * *

Вторник, 26 ноември 2013 г., 9.00 ч.

14. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

Доклад

15. Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. Граждани на ЕС: 
вашите права, вашето бъдеще
(2013/  INI ) (COM(2013) 269 окончателен)
Докладчик: САЛАВРАКОС (EFD)
(Срок за внасяне на измененията: 16.12.2013 г. / разглеждане 
на измененията: 20–21.01.2014 г. / приемане: 10–
11.02.2014 г.)
- разглеждане на проектодоклада

    PR– PE 522.951
    FdR 1008997

Проучвателна мисия

16. Доклад относно проучвателната мисия в Галисия, Испания 
(11–13 февруари 2013 г.)
(Срок за внасяне на измененията: 27.11.2013 г., 12.00 ч. / 
одобрение:  16.12.2013 г.
- разглеждане на работен документ

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

Околна среда

17. Петиция 1441/2012, внесена от Дидие Мале, с френско 
гражданство, относно депо за отпадъци в Боа дю Роа 
(Франция)
(в присъствието на вносителя на петицията)

Резюме, сведения и 
препоръки 

18. Петиция 1194/2013, внесена от Лидия Пането, с италианско 
гражданство, относно определянето на депо за отпадъци за 
Рим (местност Фалконяна), заместващо Малагрота
(в присъствието на вносителя на петицията)
и

Резюме, сведения и 
препоръки

   
+ доклад от 
проучвателна мисия 
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Петиция 1574/2013, внесена от Паскал Калцета, с италианско 
гражданство, относно депото за отпадъци във Фалконяна
и
Петиция 1713/2013, внесена от Алфредо Палоне, член на ЕП, 
с италианско гражданство, и 4 други членове на ЕП по 
същата тема
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
Петиция 1856/2013, внесена от Лаура Пасети, с италианско 
гражданство, по същата тема
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
Петиция 1968/2013, внесена от Луиджино Буки, с италианско 
гражданство, по същата тема
(в присъствието на вносителя на петицията)

в Италия

Резюме, сведения и 
препоръки

Резюме, сведения и 
препоръки

Резюме, сведения и 
препоръки

Резюме, сведения и 
препоръки

19. Петиция 51/2013, внесена от Педро Хименес Сан Хосе, с 
испанско гражданство, относно одобряването на проекти, 
свързани с добива, съхраняването и преноса на природен газ 
в Доняна (Уелва), зона по мрежата „Натура 2000“
(в присъствието на вносителя на петицията)

Резюме, сведения и 
препоръки 

20. Изявление на председателя на ирландската комисия по 
петиции

Европейски омбудсман

21. Изложение на Европейския омбудсман, г-жа Емили О'Райли, 
относно изготвения от нея специален доклад относно жалба 
във връзка с Frontex

   LT– PE 523.094
   FdR 1009850

* * *

Б. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде прекратено въз основа на 
получен писмен отговор от Комисията или други получени документи
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22. Петиция 1216/2008, внесена от Паоло Брунду, с италианско 
гражданство, относно енергийната политика в Италия

   CM–
   PE 424,013/REV. II
   FdR 1006089

23. Петиция 1472/2008, внесена от Александрос Триантафилис, с 
гръцко гражданство, подкрепена от два други подписа, 
относно неприлагането от страна на гръцките органи на 
законодателството на ЕС и на разпоредбите на Хартата на 
основните права във връзка с работата на централния пазар в 
Атина (Organismos Kentrikis Agoras Athinon)

   CM–
   PE 428,051/REV. VI
   FdR 1003762

24. Петиция 0820/2009, внесена от Самия Месбах, с френско 
гражданство, относно признаване на френски квалификации 
в Испания

   CM– PE 431.104
   FdR 800242

25. Петиция 1102/2009, внесена от Жерар Кюсине, с френско 
гражданство, от името на Association de Défense pour le Droit 
au Logement et à la Consommation относно замърсяване, 
предизвикано от неправилното използване на депото за 
отпадъци в Cusset (Vichy Val d’Allier, Франция)

   CM–
   PE 438.354/REV. II
   FdR 851663

26. Петиция 1595/2009, внесена от Алекс Лебро, с френско 
гражданство, от името на общинските органи на Вандьой, 
относно преработката на опасни отпадъци и замърсени 
минерали близо до река Оаз в рамките на резервата във 
Вандьой

   CM– PE 450.778/REV
   FdR 882121

27. Петиция 1737/2009, внесена от Антонио Гаспари, с 
италианско гражданство, от името на „Movimento per la vita 
Italia“, подкрепена от около 500 000 подписа, относно 
правото на живот и човешко достойнство

   CM– PE 454.588
   FdR 851675

28. Петиция 1770/2009, внесена от Карло Кроти, с италианско 
гражданство, от името на сдружение „Salvaguardia idraulica 
del territorio padovano e veneziano“, относно възможно 
нарушение на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и 
управлението на риска от наводнения във връзка с проект за 
изграждане на магистрала от Венеция до Падуа

   CM– PE 448.706
   FdR 829517

29. Петиция 1384/2010, внесена от Дитер Шлеман, с германско 
гражданство, от името на предприятието LTB Schlemann 
GmbH, относно бездействието на Европейската агенция за 
авиационна безопасност (ЕААБ) във връзка с нарушения на 
Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията за определяне на 
правила за прилагане на сертифициране за летателна годност 
и за опазване на околната среда на въздухоплавателни 
средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, 
както и за сертифициране на проектантски и производствени 

   CM–
   PE 483,558/REV. II
   FdR 1003784
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организации

30. Петиция 1104/2011,внесена от C. E. M., с румънско 
гражданство, относно правото му на постоянно пребиваване 
в Швеция

   CM– PE 521,560
   FdR 1006093

31. Петиция 1028/2012, внесена от П. В., с полско гражданство, 
относно изменение на Директива 2008/104/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. 
относно работа чрез агенции за временна заетост

   CM– PE 519,617
   FdR 1004012

32. Петиция 1217/2012, внесена от Анди Бюкан, с британско 
гражданство, относно достъпа до правосъдие на шотландски 
граждани, пострадали като деца от малтретиране на 
институционално равнище
и
Петиция 1341/2012, внесена от Бюкан Андрю, с британско 
гражданство, относно правото на справедливост за жертвите 
на институционално сексуално малтретиране и изпитване на 
лекарства, извършени в Шотландия

   CM– PE 514.904
   FdR 942937

   LT Шотландия

33. Петиция 1475/2012, внесена от Х. Х., с германско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация на 
пенсионерите в Германия

   CM– PE 521,565
   FdR 1006101

34. Петиция 1485/2012, внесена от Вера Арц, с германско 
гражданство, относно отказ на френски университет да 
признае квалификацията й

   CM– PE 519,653
   FdR 1004083

35. Петиция 1489/2012, внесена от М.Р., с нидерландско 
гражданство, относно превод на нейната диплома на език, 
различен от немски, за целите на признаването й

   CM– PE 519,654
   FdR 1004084

36. Петиция 1500/2012, внесена от Моника Кавецка, Йозефина 
Сукеникова, Петер Бласко, със словашко гражданство, от 
името на „Zakladna odborova organizacia sestier a porodnych 
asistentiek“ към Факултетска болница, Жилина, „Zakladna 
Odborova organizacia“, Факултетска болница, Жилина и 
„Slovenske lekarske odbory“ към Факултетска болница, 
Жилина (профсъюзни организации на медицинските сестри и 
лекарите), подкрепена от 3 подписа, относно работното време 
и вътрешната организация на работата във Факултетската 
болница в Жилина

   CM– PE 519,655
   FdR 1004085

37. Петиция 1501/2012, внесена от Паула Перейра, с португалско 
гражданство, относно отказан  достъп на борда от 
португалската авиокомпания TAP

   CM– PE 521,567
   FdR 1006103
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38. Петиция 1504/2012, внесена от Шантал Менар, с френско 
гражданство, относно двойно данъчно облагане на нейната 
германска пенсия

   CM– PE 521,568
   FdR 1006104

39. Петиция 1507/2012, внесена от Розела Лученте, с италианско 
гражданство, относно непризнаване на професионална 
квалификация в Испания

   CM– PE 519,656
   FdR 1004086

40. Петиция 1509/2012, внесена от Химика Италиана (Chimica 
Italiana), италианско дружество, относно прилагането на 
Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали (Регламент REACH)

   CM– PE 521,569
   FdR 1006105

41. Петиция 1514/2012, внесена от Хосе Феликс дел Рио Росенди, 
с испанско гражданство, подкрепена с 2 подписа, относно 
правото на децата с увреждания да получават подходящо 
лечение

   CM– PE 519,657
  FdR 1004087

42. Петиция 1518/2012, внесена от В.М (с гръцко гражданство) 
относно обявяване за незаконна на гръцката неонацистка 
партия Хриси Авги (Hrysi Avgi)

   CM– PE 519,659
   FdR 1004089

43. Петиция 1528/2012, внесена от Греъм Смит, с британско 
гражданство, относно изключване на бизнес данните от 
защитата на личните данни

   CM– PE 521,570
   FdR 1006106

44. Петиция 1530/2012, внесена от Труди Карол, с ирландско 
гражданство, относно създаване на централноевропейска база 
данни за изчезнали и неидентифицирани лица

   CM– PE 519,660
   FdR 1004090

45. Петиция 1541/2012, внесена от Никълас Кросин, с ирландско 
и британско гражданство, относно предполагаемо 
нарушаване от страна на френските органи 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 521,572
   FdR 1006108

46. Петиция 1557/2012, внесена от Василе Капра, с румънско 
гражданство, относно спор за наследство в Румъния

   CM– PE 521,573
   FdR 1006109

47. Петиция 1576/2012, внесена от Ролф Юшкевиц, с германско 
гражданство, относно признаването в целия ЕС на 
обучението за медицинска сестра за възрастни хора и лице, 
полагащо грижи за възрастни хора

   CM– PE 521,574
   FdR 1006110
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48. Петиция 1588/2012, внесена от Еусебио де Бла Риверо, с 
испанско гражданство, относно дискриминационните 
критерии, използвани при изчисляването на пенсии в 
Испания

   CM– PE 519,668
   FdR 1004098

49. Петиция 1658/2012, внесена от Цветан Вецов, с българско 
гражданство, подкрепена от 3 подписа, относно лошо 
управление на проект, финансиран от ЕС, в България

   CM– PE 521,578
   FdR 1006115

50. Петиция 1676/2012, внесена от C. M., с румънско 
гражданство, относно прехвърляемостта на телефонните 
номера в Румъния

  CM– PE 521,579
   FdR 1006117

51. Петиция 1687/2012, внесена от Уве Крюгер, с германско 
гражданство, относно работното време на морските лица на 
кораби на ЕС

   CM– PE 521,580
   FdR 1006118

52. Петиция 1719/2012, внесена от Мириам Плайн, с германско 
гражданство, относно месо от ритуално умъртвени животни в 
хранителни изделия

   CM– PE 521,581
   FdR 1006119

53. Петиция 1733/2012, от K. S., с германско гражданство, 
относно европейско законодателство за предотвратяване на 
злоупотребата с алкохол

   CM– PE 521,582
   FdR 1006120

54. Петиция 1736/2012, внесена от Терезе Миш, с германско 
гражданство, относно защита срещу последиците от 
тютюнопушенето

   CM– PE 521,583
   FdR 1006121

55. Петиция 1738/2012, внесена от Лара Забел, с германско 
гражданство, относно забраната на ментолови и тънки цигари

   CM– PE 521,584
   FdR 1006122

o O o

56. Дата и място на следващото заседание
    5 декември 2013 г., 9.00 – 12.30 ч.  


