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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2014)230_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Понеделник, 20 януари 2014 г., 15.00—18.30
Вторник, 21 януари 2014 г., 9.00—12.30

Брюксел

Зала: ASP A3G-2

1. Приемане на проект на дневен ред (1)
PE 526.340 FdR 

1015250

2. Одобрение на протокола от заседанието от:
 25–26 ноември 2013 г.
 5 декември 2013 г.

PV– PE 524.676
FdR 1011637
PV– PE 526.191
FdR 1014133
+ приложения

3. Съобщения на председателя

4. Разни въпроси
_________________________
(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 по време 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 по 
време на следващо заседание.
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В присъствието на представители на Европейската комисия

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

Права на глас

5. Петиция 446/2007, внесена от Хари Шиндлър, с британско 
гражданство, относно правото на британските граждани, 
живеещи в чужбина, да гласуват на националните 
парламентарни избори
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 400.359
   FdR 702270
   LT Pres

Транспорт

6. Петиция 1138/2012, внесена от Василиос Антонопулос, с 
гръцко гражданство, от името на Централни и северни 
гръцки автобусни линии, относно дерегулиране на 
автомобилния пътнически транспорт

   CM– PE 508.143
   FdR 932031

7. Петиция 711/2012, внесена от Мариуш Миаско, с полско 
гражданство, от името на правната кантора „Kancelaria 
Prawne Viggen“, относно тълкуването на някои разпоредби на 
Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на 
Съвета за установяване на общи правила относно условията, 
които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията 
автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО 
на Съвета

   CM– PE 502.170
   FdR 922998

Държавни помощи - Конкуренция

8. Петиция 0021/2013, внесена от Джон Савидж, с британско 
гражданство, относно прекомерно високите разходи на парка 
за оползотворяване на отпадъци в Алертън
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   sir
   

Околна среда

9. Петиция 0768/2012, внесена от Ана Мартина Варела Вело, с 
испанско гражданство, относно планове за дейности за 
открит добив на злато в община Кабана (Ла Коруня, Галисия)
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 508.107
   FdR 931990

10. Петиция 0095/2012, внесена от Хулио Мартин де Еухенио 
Манглано, с испанско гражданство, от името на „Asociación 
Colectivo Espartal - Ecologistas en Acción de Valdemoro“, 
относно проект за станция за пречистване на отпадъчни води 
във Валдеморо и Симпосуелос (Mадрид), която според 

   CM– PE 496.605/REV
   FdR 1003946
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вносителя оказва въздействие върху мрежата „Натура 2000“ и 
нарушава директивите за местообитанията и за птиците
и
Петиция 0282/2012, внесена от Хавиер Карийо Кастаньо, с 
испанско гражданство, от името на EQUO, относно 
инфраструктура за преработване на отпадните води на 
Валдеморо и Симпосуелос (Мадрид), която оказва 
въздействие върху мрежата „Натура 2000“ и нарушава 
Директивата за ОВОС и директивите за местообитанията и за 
птиците
(в присъствието на вносителя на петицията)

Основни права

11. Петиция 0838/2012, внесена от Василис Хаджиевангелу, с 
кипърско гражданство, относно твърдения за нарушаване на 
правата на човека в Кипър

   CM– PE 506.281/REV
   FdR 1004006

12. Петиция 1653/2010, внесена от Маркела Исеа-Циака, с 
кипърско гражданство, от името на „Сдружение на майките 
бежанки и разселените майки“, относно дискриминация 
спрямо деца на жени бежанци

   CM–
   PE 448.711/REV. II
   FdR 887585

от 17.30 до 18.30 ч. (при закрити врата)

13. Заседание на координаторите

* * *

21 януари 2014 г., вторник,

09.00 ч.
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14. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

Доклади

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)
(краен срок за внасяне на измененията: 16 декември 2013 г. / 
приемане: 10—11 декември 2014 г.
- разглеждане на измененията

    PR– PE 522.951
    FdR 1010498

    AM– PE 526.119
    FdR 1013577

16. Годишен доклад относно дейността на Kомисията по 
петиции през 2013 г.
Докладчик:   ВАЛЕНСА (РРЕ)
(краен срок за внасяне на измененията: ? / приемане: 10—
11 декември 2014 г. (подлежи на потвърждение) )
- разглеждане на проектодоклада

    PR– PE 526.099
    FdR 1015159

Проучвателно посещение

17. Доклад от проучвателното посещение в Гърция (17—20 
септември 2013 г.)
- разглеждане на работен документ

   DT–  PE 514.858
   FdR 942577
   

Околна среда

18. Петиция 1175/2012, внесена от Таня Джаксън, с британско 
гражданство, относно планираното изграждане на два ядрени 
реактора в Хинкли пойнт, Обединеното кралство

   CM– PE 508.152
   FdR 932040

19. Петиция 413/2012, внесена от Петър Троянски, с българско 
гражданство, от името на Асоциация на свободното слово 
„Анна Политковская“, относно предполагаеми нередности, 
свързани с ядрените централи в България
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 500,690
   FdR 920528

20. Петиция 1666/2013, внесена от П.Т., с румънско гражданство, 
от името на Асоциация „Save Damaroaia and Bucurestii Noi 
Neighbourhoods“, относно предполагаеми нарушения на 
Европейското законодателство по отношение на 
изграждането на голям брой сгради в историческата част 
„Parcelarea Bazilescu“ (Будапеща, Румъния)
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   sir
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21. Петиция 359/2012, внесена от Мария Елена Солис Янес, с 
испанско гражданство, относно разрешението за търсене на 
нефт във Фуертевентура и Лансароте (Канарски острови), за 
което се твърди, че е в нарушение на Директивата относно 
оценката на въздействието върху околната среда и 
Директивата за местообитанията
и
Петиция 559/2012, внесена от Педро Ернандес Камачо, с 
испанско гражданство, подкрепена от 164 подписа, относно 
разрешението за търсене на нефт във Фуертевентура и 
Лансароте (Канарски острови), за което се твърди, че е в 
нарушение на Директивата относно оценката на 
въздействието върху околната среда и Директивата за 
местообитанията
и
Петиция 683/2012, внесена от Ma дел Кармен Кабрера 
Гонзалес, с испанско гражданство, относно разрешението за 
търсене на нефт във Фуертевентура и Лансароте (Канарски 
острови), за което се твърди, че е в нарушение на Рамковата 
директива за водите
и
Петиция 1826/2012, внесена от Даниел Перес Крус, с 
испанско гражданство, относно разрешаването на търсене на 
нефт във Фуертевентура и Лансароте (Канарски острови)
и
Петиция 801/2013, внесена от Мария Мерседес Гомес Санде, 
с испанско гражданство, относно разрешението за търсене на 
нефт във Фуертевентура и Лансароте (Канарски острови)
(в присъствието на вносителите на петицията)

   CM– PE 500.687
   FdR 920525
   

   sir

  

* * *

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

22. Петиция 0181/2011, внесена от Роса Бургос Ререс, с испанско 
гражданство, от името на „Вердес де Арагон“, относно 
проект за зимни спортове в Монтануй, в автономния регион 
Арагон в Северна Испания и свързаната с това вреда за 
околната среда

   CM–
   PE 476,020/REV. II
   FdR

23. Петиция 1386/2011, внесена от Антонио Хавиер Родригес 
Кастийо, с испанско гражданство, относно задължителната 
система за пътни такси на магистралата, наречена „Виа ду 

   CM– PE 492,754/REV
   FdR 1012843
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Инфанте“, в Алгарве, Португалия

24. Петиция 0079/2012, внесена от сдружението „Победа на 
декемврийската революция от 1989 г.“ и осем други 
сдружения относно настоящото положение в Румъния
и
Петиция 0109/2012, внесена от Г.П., с румънско гражданство, 
относно предполагаемата корупция в съдебната система
и
Петиция 0244/2012, внесена от А.В., с румънско гражданство, 
относно контрола на съдебната система в Румъния
и
Петиция 0637/2012, внесена от И.Д., с румънско гражданство, 
от името на Партията на румънската диаспора, относно 
положението в Румъния
и
Петиция 1814/2012, внесена от Я.Д., с българско 
гражданство, от името на Съюза за стопанска инициатива, 
относно корупцията и организираната престъпност в 
България

   CM– PE 524,839
   FdR 1012857

25. Петиция 0134/2012, внесена от Анаис Бертие и Наташа 
Санготи, с френско гражданство, от името на „Клиент земя“ 
(ClientEarth) и „Приятели на земята Европа“ (Friends of the 
Earth Europe), подкрепена от 14 подписа, относно достъпа до 
документи на ЕС и до информация за околната среда

   CM– PE 496,610/REV
   FdR 1012828

26. Петиция 0353/2012, внесена от Р.А., с италианско 
гражданство, относно проблеми с издаването на 
туристически визи на алжирските му роднини от 
италианските дипломатически служби

   CM– PE 502,139/REV
   FdR 1010193

27. Петиция 0570/2012, внесена от Мария Тереза Манифико, с 
италианско гражданство, относно признаването в Италия на 
нейния професионален статут, придобит в Германия

   CM–
   PE 500,706/REV. II
   FdR 1012832

28. Петиция 0594/2012, внесена от Р.Р., с немско гражданство, 
относно трудностите да бъде признат за акредитиран експерт

   CM– PE 506,265/REV
   FdR 1012833

29. Петиция 1038/2012, внесена от Лучано Янучели, с 
италианско гражданство, относно функционирането на 
Европейската здравна карта в Чешката република

   CM– PE 514,902/REV
   FdR 1012834

30. Петиция 1041/2012, внесена от Сабрина Д'Аманти, с 
италианско гражданство, относно екологични щети, 
причинени от американската военна база в Нишеми 
(Калтанисета)

   CM– PE 508,128/REV
   FdR 1012837
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31. Петиция 1321/2012, внесена от Ошийн Джоунс-Дилън, с 
ирландско гражданство, относно дискриминация въз основа 
на националната принадлежност от страна на банките в 
Малта

   CM– PE 523,131
   FdR 1010201

32. Петиция 1450/2012, внесена от Валтер Серпали, с италианско 
гражданство, относно продажбата на бензин за моторни 
превозни средства

   CM– PE 524,844
   FdR 1012870

33. Петиция 1555/2012, внесена от Хелмут Волфрам, с германско 
гражданство, подкрепена от един подпис, от името на 
жителите на квартал „Клеедорф“ в Бад Брамбах, относно 
изграждането на вятърни турбини в близост до германски 
жилищен район на границата с Чешката република

   CM– PE 524,845
   FdR 1012874

34. Петиция 1657/2012, внесена от Станислав Гулбинович, с 
литовско гражданство, относно съдебната система в Литва

   CM– PE 524,847
   FdR 1012876

35. Петиция 1704/2012, внесена от Енглунд Ленарт, с шведско 
гражданство, относно призива за еднакво третиране във 
връзка с таксите за задръствания

   CM– PE 523,146
   FdR 1010216

36. Петиция 1773/2012, внесена от Марко Бава, с италианско 
гражданство, относно използването на италиански език при 
съставянето на документи за обществена консултация в ЕС

   CM– PE 524,849
   FdR 1012879

37. Петиция 1778/2012, внесена от Джанлука Шакитано, с 
италианско гражданство, относно прозрачни договори за 
телефонни услуги

   CM– PE 524,850
   FdR 1012881

38. Петиция 1798/2012, внесена от Кевин Скардифилд, с 
британско гражданство, относно световна кампания за 
повишаване на осведомеността за рефлексната симпатична 
дистрофия/комплексния регионален болков синдром 
(RSD/CRPS)

   CM– PE 524,851
   FdR 1012882

39. Петиция 1799/2012, внесена от Джеймс Бейнбридж, с 
британско гражданство, относно данък върху недвижимата 
собственост

   CM– PE 523,151
   FdR 1010222

40. Петиция 1802/2012, внесена от Пиеранджело Саба, с 
италианско гражданство, относно запазване на програмата 
Еразъм

   CM– PE 524,852
   FdR 1012883

41. Петиция 1812/2012, внесена от Х.М., с британско 
гражданство, относно подобряване на фармакологичната 
бдителност при клиничните изпитвания

   CM– PE 523,152
   FdR 1010223
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42. Петиция 1877/2012, внесена от Р.Ф., с австрийско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация срещу 
други държави членки, породена от изискването към 
длъжностните лица на ЕС да предоставят белгийска банкова 
сметка за получаване на своите заплати

   CM– PE 524,856
   FdR 1012887

43. Петиция 1905/2012, внесена от М.Р.А., с британско 
гражданство, относно гражданството на ЕС след 
независимостта на Шотландия

   CM– PE 523,155
   FdR 1010227

44. Петиция 1939/2012, внесена от Милен Илиев, с българско 
гражданство, относно подкрепа за ароматизираните цигари в 
ЕС

   CM– PE 524,857
   FdR 1012888

45. Петиция 0034/2013, внесена от Андреас Май, с германско 
гражданство, относно предложението за третиране на 
електронните цигари като тютюневи изделия 
и
Петиция 0035/2013, внесена от Жанин и Михаел Левен, с 
германско гражданство, относно предложението за третиране 
на електронните цигари като тютюневи изделия
и
Петиция 0067/2013, внесена от Йоаким Кром, с германско 
гражданство, относно Директивата на ЕС относно 
тютюневите изделия

   CM– PE 524,861
   FdR 1012892

46. Петиция 0042/2013, внесена от Йонас Дикман, с германско 
гражданство, относно прекомерното субсидиране на 
земеделски продукти

   CM– PE 524,863
   FdR 1012895

o O o

47. Дата и място на следващото заседание
 10 февруари 2014 г., 15.00–18.30 ч.
 11 февруари 2014 г., 9.00–12.30 ч.


