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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2013)228_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

5 декември 2013 г., четвъртък, 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала PHS P4B001 (очаква се потвърждение)

от 9.00 до 9.30 ч. (при закрити врата)

1. Заседание на координаторите

* * *

в 9.30 ч.

2. Приемане на проекта на дневен ред (1) PE 524.625
FdR 1011335

_________________________
(1) Съгласно 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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3. Съобщения на председателя

4. Разни въпроси

5. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

Проучвателно посещение

6. Доклад от проучвателното посещение в Галиция, Испания 
(11–13 февруари 2013 г.)
(краен срок за внасяне на изменения: 27 ноември 2013 г., 
12.00 ч./одобрение: 16 декември 2013 г.)
- разглеждане на работния документ
- разглеждане на измененията

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

   AM

В присъствието на Европейската комисия

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

Здравеопазване – изследователска дейност

7. Петиция 1358/2011, внесена от Анемари Гросханс, с 
германско гражданство, от името на „Professors of 
Biochemistry“ („Професори по биохимия“), сред които има и 
нобелови лауреати, подкрепена от 140 подписа, относно 
освобождаването на плодовите мушици (Drosophila 
melanogaster) от ветеринарни проверки на външната граница 
на ЕС съгласно Директива 91/496/ЕИО и Решение 
2007/275/ЕО на Комисията
(евентуално в присъствието на вносителката на 
петицията)

   CM– PE 492.753
   FdR 907501

   + Становище от 
AGRI

Права на потребителите

8. Петиция 1268/2010 от Кристобал Агуадо Ласа, с испанско 
гражданство, от името на сдружението на земеделските 
стопани във Валенсия „ASAJA“, относно фитосанитарните 
продукти, вредителите и болестите по растенията
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 469,901/REV.
   FdR 1003782
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9. Петиция 1236/2011, внесена от Майкъл Ролф, с британско 
гражданство, подкрепена с 4 подписа, относно кипърското 
строително законодателство и неговото предполагаемо 
несъответствие с разпоредбите на ЕС за потребителите
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 494.727/REV
   FdR 920497

Дискриминация

10. Петиция 1873/2012, внесена от Ролф Вебер, с германско 
гражданство, относно предоставена на лизинг земя във 
Франция на германски земеделски производител и 
основаната на възрастта дискриминация

   Резюмета, сведения и 
препоръки

Конкуренция

11. Петиция 0338/2012, внесена от Георгиос Флорас, с гръцко 
гражданство, относно предполагаемото неспазване на 
законодателството в областта на конкуренцията от страна на 
Гръцката комисия по конкуренция
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 502.168
   FdR 922996

Доклад

12. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции 
през 2013 г.
Докладчик: ВАЛЕНСА (РРЕ)
- първа размяна на мнения

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

13. Петиция 1278/2011, внесена от A.C.E., с испанско 
гражданство, относно принудителното отчуждаване за целите 
на изграждане на предавателни кули и вятърна ферма във 
Вилайон (Астуриас)

   CM– PE 502.134
   FdR 922956

14. Петиция 1196/2012, внесена от Елена Карвалю, с португалско 
гражданство, относно предполагаема заблуждаваща реклама 
от страна на нискотарифните авиокомпании

   CM– PE 521,561
   FdR 1006096

15. Петиция 1207/2012, внесена от Хосе Гомес Мондриа, с 
испанско гражданство, от името на общинския съвет на 
Ротгла и Корбера (Валенсия), относно проект на съоръжения 
за отпадъци в съседната община

   CM– PE 513.218
   FdR 939043

16. Петиция 1210/2012, внесена от Mатиас Алонсо Бласко, с 
испанско гражданство, от името на Grupo para la Recuperación 
de la Memoria Histórica, относно определяне на 22 юли за 
европейски ден в памет на жертвите на омраза

   Резюмета, сведения и 
препоръки
   Литовско 
председателство

17. Петиция 1234/2012, внесена от Фридхелм Мюнтер, с 
германско гражданство, подкрепена от 2 подписа, относно 
предполагаемо нарушаване на законодателството на ЕС

   CM– PE 521,562
   FdR 1006097

18. Петиция 1325/2012, внесена от M. C., с френско гражданство, 
относно неговата пенсия за осигурителен стаж

   CM– PE 521,563
   FdR 1008676

19. Петиция 1593/2012, внесена от Зигфрид Теске с германско 
гражданство, от името на Antennengemeinschaft Arzberg II 
e.V, относно събирането на такси за авторско право от страна 
на германската организация GEMA

   CM– PE 521,576
   FdR 1006112

20. Петиция 1594/2012, внесена от Хайнер Шваб, с германско 
гражданство, относно учредяването на Европейски патентен 
съд
както и
Петиция 1615/2012, внесена от Касилия Браун-Мюлер и 
Мартина Браун, с германско гражданство, от името на KLB 
Diözesanverband Freiburg, относно създаването на Европейски 
патентен съд
както и

   CM– PE 521,577
   FdR 1006113
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Петиция 1616/2012, внесена от Мартина Шахтнер, с 
германско гражданство, относно създаването на Европейски 
патентен съд
както и
Петиция 1732/2012, внесена от Антон Хаберзетцер, с 
германско гражданство, относно европейския патент

o O o

21. Дата и място на следващото заседание
      16 декември 2013 г.,     15.00–18.30 ч.


