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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2013)229_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

понеделник, 16 декември 2013 г., 15.00 – 18.30 ч.

Брюксел

Зала ASP A3G-3

от 15.00 ч. до 15.30 ч. (при закрити врата)

1. Заседание на координаторите

* * *

в 15.30 ч.

2. Приемане на проекта на дневен ред (1) PE 524.831
FdR 1012803

_________________________
(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; тогава тя автоматично ще бъде включена в раздел А за обсъждане на последващо 
заседание.



PE524.831v01-00 2/7 OJ\1012803BG.doc

BG

3. Съобщения на председателя

4. Разни въпроси

5. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

В присъствието на представители на Европейската комисия

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

Имиграция

6. Петиция 1596/2012, внесена от Люси Хард, с германско 
гражданство, от името на "Младежи без граници", 
подкрепена от близо 25 организации и стотици подписи, 
относно човешките права на бежанците в Европа

   CM– PE 524,824
   FdR 1012707

7. Петиция 1714/2013, внесена от Елизабет Шмок, с германско 
гражданство, подкрепена от тридесет и един подписа, 
относно равнопоставеното споделяне на тежестта във връзка 
с бежанците, които влизат в ЕС през Италия и Гърция 

   Резюме, сведения и 
препоръки 

8. Петиция 1769/2013, внесена от Бернхард Зенген, с германско 
гражданство, относно проблема с бежанците и намирането на 
евентуално решение

   Резюме, сведения и 
препоръки 

9. Петиция 1909/2013, внесена от Ренато Лели, с италианско 
гражданство, от името на Асоциация на разделените 
родители, относно регулиране на имиграцията в Европейския 
съюз

   Резюме, сведения и 
препоръки 

10. Петиция 1946/2013, внесена от Pro Asyl - Bundesweite 
Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V. (от Германия), 
подкрепена от стотици подписи, относно задържането на 
лица, търсещи закрила

   Резюме, сведения и 
препоръки 

11. Петиция 1948/2013, внесена от Доротее Матиас, с германско 
гражданство, относно третирането на лица, търсещи 
убежище

   Резюме, сведения и 
препоръки 
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12. Петиция 2056/2013, внесена от Чезаре Рици, с италианско 
гражданство, от името на Асоциацията "Неделни приятели", 
относно трагедията в Лампедуза, свързана с имиграцията 
(Италия)

   Резюме, сведения и 
препоръки 

13. Петиция 2091/2013, внесена от Емилиано Фратело, с 
италианско гражданство, относно обща европейска стратегия 
за имиграцията в Средиземноморския район
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки 

14. Петиция 1690/2012, внесена от Регина Шлахт, с австрийско 
гражданство, относно професионалното обучение за лица, 
търсещи убежище
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 524,825
   FdR 1012708

Конституционни въпроси

15. Петиция 1375/2013, внесена от Джузепе Лампарели, с 
италианско гражданство, относно запазването на 
италианските провинции
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки 

Околна среда

16. Петиция 622/2010, внесена от A.I.C., с румънско 
гражданство, от името на AD Astra, асоциация на румънските 
учени, относно предполагаемо нарушение на 
законодателството на Общността във връзка с проекта за 
мината за добив на злато „Roșia Montană“ (Румъния)
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 628/2011, внесена от Сорин Юрка, с румънско 
гражданство, от името на културната фондация „Roșia 
Montană“, относно вредата, причинена на околната среда от 
проекта за добив на злато в Roșia Montană, Румъния
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 891/2011, внесена от A. S., с румънско гражданство, 
относно базиран на цианид добив в Roșia Montană

   CM– PE 458.701/REV
   FdR 887589

   Резюме, сведения и 
препоръки

17. Петиция 298/2012, внесена от "Аривем", френско сдружение, 
относно изграждането на завод за производство на газ в 
Роменвил (Франция)

   CM–
   PE 500,682/REV. II
   FdR 1012746
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(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 1005/2012, внесена от A.C., с френско гражданство, 
относно планираното разположение на инсталация за 
метанизация в Роменвил, Франция

в 18.00 ч.

*** Време за гласуване ***

Проучвателна мисия

18. Доклад относно проучвателната мисия в Галисия, Испания 
(11–13 февруари 2013 г.)
(краен срок за внасяне на изменения: 27.11.13 г. в 12.00 ч. / 
одобрение:  16.12.13 г.)
- разглеждане на преведените изменения
- одобрение на доклада от проучвателното посещение

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

   AM 1012709

*** Край на гласуването ***

* * *

Б. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде прекратено въз основа на 
получен писмен отговор от Комисията или други получени документи

19. Петиция 0643/2007, внесена от Стефания Алесандрели, с 
италианско гражданство, от името на комитет на жителите в 
област Торете, относно замърсяването на въздуха в 
градовете, причинено от претоварения трафик

   CM–
   PE 407,961/REV. V
   FdR 1010173

20. Петиция 0940/2008, внесена от Арие Макиел Рийкенберг, с 
австрийско гражданство, относно непризнаването в Белгия на 
изпит по нидерландски език, положен в Нидерландия

   CM–
   PE 423,674/REV. V
   FdR 1010175

21. Петиция 0302/2009, внесена от Еужения Йоан, с германско 
гражданство, относно загубите при обмен на валута във 
връзка с плащането на румънската й пенсия в Германия

   CM–
   PE 429,622/REV. III
   FdR 1010177
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22. Петиция 1334/2010, внесена от Самуел Мартин-Соза, с 
испанско гражданство, от името на екологичното движение 
„Еколози в действие“, относно създаването на депо за 
отпадъци в близост до испанския град Толедо и свързаните 
рискове за местните популации на редки и защитени орли

   CM–
   PE 462,696/REV. III
   FdR 1010182

23. Петиция 0938/2011, внесена от Андреа Нимайер-Оте, с 
германско гражданство, относно непризнаване от 
германските социални служби на периода за отглеждане на 
дете

   CM–
   PE 500,668/REV. II
   FdR 1010188

24. Петиция 1385/2011, внесена от Антони Баг Гереро, с 
испанско гражданство, относно незаконните практики в 
областта на управление на отпадъците и градоустройството в 
Жименелс и ел Пла де ла Фонт (Лерида)

   CM– PE 494,739/REV
   FdR 1010190

25. Петиция 0552/2012, внесена от V.S., с италианско 
гражданство, относно планиран проект за вятърна енергия в 
крайбрежните води до Аметийа де мар (Тарагона, Испания)

   CM– PE 523,127
   FdR 1010194

26. Петиция 0876/2012, внесена от Педро Барионуево Валеро, с 
испанско гражданство, относно неправилното управление на 
отпадъците и наднормения шум, произвеждан от подземните 
контейнери за изхвърляне на отпадъци, застрашаващи 
общественото здраве в Ла Унион, Мурсия

   CM– PE 523,129
   FdR 1010197

27. Петиция 1367/2012, внесена от Алехандро Лагуна Мартин-
Мелданя, с испанско гражданство, от името на Plataforma 
Sindical de Empleados Públicos de España, подкрепена от 21 
подписа, относно наложените мерки на строги икономии 
спрямо държавните служители в Испания
както и
Петиция 1929/2012, внесена от Марахи Ескриба Марахи, с 
испанско гражданство, относно наложените мерки на строги 
икономии спрямо държавните служители в Испания

   CM– PE 523,132
   FdR 1010202

28. Петиция 1391/2012, внесена от Кристинел Фарш, с германско 
гражданство, подкрепена от 93 подписа, относно свързването 
на село в Румъния в електрическата мрежа

   CM– PE 523,133
   FdR 1010203

29. Петиция 1401/2012, внесена от Доналда Сауле Сурплите, с 
литовско гражданство, от името на общността на село 
Кисиняй, относно одобрен проект за открит добив на чакъл и 
пясък в село Кисиняй (Клайпеда, Литва)

   CM– PE 523,134
   FdR 1010204

30. Петиция 1477/2012, внесена от Ласе Шулд, с германско 
гражданство, подкрепена от пет подписа, относно лятно 
часово време през цялата година

   CM– PE 523,136
   FdR 1010206
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31. Петиция 1550/2012, внесена от г-н Хаман, с германско 
гражданство, от името на Euro Media Trade GmbH, относно 
отказа от страна на германските власти да признаят сметки в 
PayPal

   CM– PE 523,139
   FdR 1010209

32. Петиция 1566/2012, внесена от Януш Швагрун, с полско 
гражданство, от името на Poly-Service S.A., относно 
ограниченията върху вноса на стоки и прекомерните 
административни процедури

   CM– PE 523,140
   FdR 1010210

33. Петиция 1574/2012, внесена от Марлис ван Хуф, с 
нидерландско гражданство, относно неравенството при 
предоставянето на европейски субсидии

   CM– PE 523,141
   FdR 1010211

34. Петиция 1579/2012, внесена от Алберто Лаго Гонсалес, с 
испанско гражданство, от името на Ferbal Agrícola SL, 
относно проекта за високоскоростна железопътна линия 
между Мурсия и Картахена (Испания), който би оказал 
неблагоприятно въздействие върху защитена зона по 
„Натура 2000“

   CM– PE 523,142
   FdR 1010212

35. Петиция 1614/2012, внесена от B. M., с германско 
гражданство, относно предложението за регламент относно 
свързаните с шума експлоатационни ограничения на 
летищата в Съюза

   CM– PE 523,143
   FdR 1010213

36. Петиция 1644/2012, внесена от Алберто Пулия, с италианско 
гражданство, относно проблеми със здравната му осигуровка 
в Германия

   CM– PE 523,144
   FdR 1010214

37. Петиция 1683/2012, внесена от Тобиас Холцрайтер, с 
германско гражданство, относно защита на честотите на къси 
вълни срещу електромагнитно излъчване
както и
Петиция 1685/2012, внесена от Вернер Брун, с германско 
гражданство, относно защита на честотите на къси вълни 
срещу електромагнитно излъчване

   CM– PE 523,145
   FdR 1010215

38. Петиция 1720/2012, внесена от Фолкер Утшик, с германско 
гражданство, относно етикетирането на продуктите за лична 
хигиена

   CM– PE 523,147
   FdR 1010217

39. Петиция 1737/2012, внесена от G. B., с германско 
гражданство, относно приватизацията на водоснабдяването 
за битови нужди

   CM– PE 523,148
   FdR 1010218

40. Петиция 1874/2012, внесена от Карла Камп, с германско 
гражданство, относно инициативи на Европейския парламент 
срещу тютюнопушенето

   CM– PE 523,153
   FdR 1010224
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41. Петиция 1880/2012, внесена от Себастиан Владаж, с 
германско гражданство, относно полската образователна 
система и осигуряването на обучение на немски език

   CM– PE 523,154
   FdR 1010225

o O o

42. Дата и място на следващото заседание
 20.01.2014 г.,   15.00 – 18.30 ч.
 21.01.2014 г.,   9.00 – 12.30 ч.   


