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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2014)231_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 10 февруари 2014 г., 15.00–18.30 ч. 
Вторник, 11 февруари 2014 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала PHS P4B001

1. Приемане на проект на дневен ред  (1) PE 528.119
FdR 1017824

2. Одобрение на протокола на заседанието от:
 16 декември 2013 г.

PV– PE 526.282
FdR 1014945
+ приложение

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 
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преместена в раздел А; в този случай тя ще бъде автоматично включена в раздел А за обсъждане по 
време на следващо заседание.

В присъствието на представители на Европейската комисия

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

Здраве

5. Петиция 0232/2013, внесена от Анна Клешч, с полско 
гражданство, относно въвеждането на единни европейски 
процедури за лечението на хронична болка в медицинските 
заведения
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

Социални въпроси

6. Петиция 0807/2013, внесена от Хайнрих Халер, с германско 
гражданство, относно трудова злополука

   CM– PE 524.865
   FdR 1012898

Околна среда

7. Петиция 1517/2012 от Дж. С. (с италианско гражданство) 
относно изключване на италианските морски концесии от 
Директива 2006/123/ЕО
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 519.659
   FdR 1004088

Рибарство

8. Петиция 1938/2012, внесена от Дани Бърн, с ирландско 
гражданство, относно дискриминация от страна на 
ирландските органи при прилагането на схемата „Lost at Sea“
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 527.897
   FdR 1015887

Европейска гражданска инициатива

9. Представяне на проучване за Европейската гражданска 
инициатива:
„Европейската гражданска инициатива – първи уроци от 
прилагането“
- Представяне на междинния доклад във връзка с първото 
изслушване за Европейската гражданска инициатива на 
17 февруари 2014 г.
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от 17.30 до 18.30 ч. (при закрити врата)

10. Заседание на координаторите

* * *

11 февруари 2014 г., вторник

в 9.00 ч.

11. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

*** Време за гласуване ***

12. Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. Граждани на ЕС: 
вашите права, вашето бъдеще
(2013/  INI )  (COM(2013) 269 final
Докладчик:   САЛАВРАКОС (EFD)
(пленарно заседание: 10.3.2014 г.)
- приемане на проектодоклада

    PR– PE 522.951
    FdR 1010498

    AM– PE 526.119
    FdR 1013577

13. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции 
през 2013 г.
Докладчик:   ВАЛЕНСА (РРЕ)
(краен срок за внасяне на изменения на английски език: 
27.1.2014 г., 12.00 ч.)
- разглеждане на измененията
- приемане на проектодоклада

    PR– PE 526.099
   FdR 1015159

    AM– PE 528.021
    FdR 1017554

Проучвателнo посещение

14. Доклад от проучвателното посещение в Гърция (17 – 20 
септември 2013 г.)
(краен срок за изменения: 27.01.2014 г., 12.00 ч.)
- разглеждане на измененията
- приемане на работния документ

   DT–  PE 514.858
   FdR    942577
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*** Край на гласуването ***

Имиграция

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

   CM– PE 524,825
   FdR 1012708

16. Петиция 2727/2013, внесена от Изабела Пулпан, с италианско 
гражданство, относно участието в спортни събития и 
състезания на имигранти без гражданство на европейска 
държава
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

Основни права / Закрила на детето

17. Петиция 965/2011, внесена от Тами Норгорд, с американско 
гражданство, относно твърдение за нарушение на правата на 
човека от страна на датските органи
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 502.133
   FdR 922954

18. Петиция 954/2012, внесена от Винченцо Антонучо, с 
италианско гражданство, относно предполагаемо третиране в 
нарушение на правата на човека от страна на датските органи
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 506.297
   FdR 929993

19. Петиция 963/2012, внесена от Mари Kaтлийн Дениз Aрс-
Aспелин, с филипинско гражданство, относно нейното 
неустойчиво положение в Дания

   CM– PE 514.941
   FdR 943034

20. Петиция 964/2012, внесена от Фабрицио Инфанте, с 
италианско гражданство, относно липса на контакт с дъщеря 
му, която живее в Дания

   CM– PE 513.206
   FdR 939031

21. Петиция 965/2012 внесена от Александра Кавасницка, с 
полско гражданство, относно предполагаема медицинска 
небрежност във връзка с лечението на нейната дъщеря и 
проблемите ѝ с бащата на детето, който е с датско 
гражданство

   CM– PE 514.900
   FdR 942933

22. Петиция 966/2012, внесена от Кент Купър, с американско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация от 
страна на датските органи
(евентуално в присъствието на представител на вносителя 

   CM– PE 514.900/REV
   FdR 1004009
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на петицията)

23. Петиция 1078/2012, внесена от Марион Вайлхартер, с 
австрийско гражданство, относно спор за отвличане на детето 
ѝ и относно прилагането на Хагското споразумение от Дания
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 514.903
   FdR 942936

24. Петиция 1420/2012, внесена от г-жа Ян Мария Ли, с 
хонгконгско гражданство, относно достъпа до правосъдие и 
борбата за правата на човека в Дания

   CM– PE 519.632
   FdR 1004028

25. Петиция 1891/2012, внесена от Оксана Джуъл, с руско 
гражданство, относно нарушаването на правата на човека от 
страна на датските органи
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

26. Петиция 1945/2012, внесена от Ани Нилсен, с датско 
гражданство, относно нарушение на нейните човешки права 
и на тези на децата ѝ
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM

27. Петиция 0107/2013, внесена от Хьордис Сван 
Аталхейтардотир, с исландско гражданство, относно 
нарушенията на правата на човека на родители с недатско 
гражданство в дела за родителски права и отвличане в Дания

   Резюме, сведения и 
препоръки

28. Петиция 0108/2013, внесена от Сара Шарлот Вест, с датско 
гражданство, относно нарушенията на правата на човека на 
родители с недатско гражданство в дела за родителски права 
и отвличане в Дания
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

29. Петиция 939/2013 от Кема Мусолин, с американско 
гражданство, относно дело за попечителство в Дания

   Резюме, сведения и 
препоръки 

30. Петиция 944/2013 от Бригите Томсен, с датско гражданство, 
относно съвместно попечителство в Австрия и Дания

   Резюме, сведения и 
препоръки

31. ОТМЕНЕНО    Резюме, сведения и 
препоръки
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32. Петиция 1089/2013, внесена от M. Г-Н, с германско 
гражданство, относно развода ѝ със съпруг с датско 
гражданство

   Резюме, сведения и 
препоръки

33. Петиция 1235/2013 от Марлене Енгард Льовбум, с датско 
гражданство, относно съдебна грешка в Дания

   Резюме, сведения и 
препоръки

34. Петиция 1398/2013 от Ане Рахима Тведе-Йенсен, с датско 
гражданство, относно предполагаемо нарушаване на правата 
на човека в Дания 

   Резюме, сведения и 
препоръки

35. Петиция 1547/2013 от Лайла Егенсберг, с датско 
гражданство, относно нарушаване на нейните човешки права 
и на тези на децата ѝ
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

36. Петиция 1564/2013 от Б.С.В, с датско гражданство, относно 
нарушаване на правата на децата, на родителите, на майките 
и на правата на човека в Дания

   Резюме, сведения и 
препоръки 

37. Петиция 1630/2013 от Б.Х., с датско гражданство, относно 
насилие срещу детето ѝ

   Резюме, сведения и 
препоръки

38. Петиция 1656/2013 от К.Х., с датско гражданство, относно 
правото на детето ѝ да бъде изслушано и закриляно съгласно 
Конвенцията на ООН за правата на детето
(в присъствието на вносителя на петицията)  

   Резюме, сведения и 
препоръки

39. Петиция 1797/2013 от С.В., с датско гражданство, относно 
нарушения на Конвенцията на ООН за правата на детето и 
други конвенции за правата на човека в Дания
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

40. Петиция 1802/2013 от С.Л., с датско гражданство, относно 
сходен въпрос

   Резюме, сведения и 
препоръки

41. Петиция 1819/2013 от Сузане Йоргенсен, с датско 
гражданство, относно сходен въпрос

   Резюме, сведения и 
препоръки

42. Петиция 1940/2013 от Т.Д., с датско гражданство, относно 
начина, по който датските органи работят по дела за 
попечителство

   Резюме, сведения и 
препоръки
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43. Петиция 1955/2013 от Лизелоте Траб, с датско гражданство, 
относно отнемането на трите ѝ деца

   Резюме, сведения и 
препоръки 

44. Петиция 2166/2013 от М.Х., с хондураско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация и преследване в 
Дания

   Резюме, сведения и 
препоръки

* * *

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

45. Петиция 0573/2009, внесена от A. П., с румънско 
гражданство, относно лошото качество на питейната вода в 
Бузъу (Румъния)

   CM–
   PE 438.301/REV. III
   FdR 931856

46. Петиция 1557/2009, внесена от Изабела Месаросне Гьорвари, 
с унгарско гражданство, от името на Vállalkozások 
Érdekvédelmi Szövetsége (Съюз за защита на интересите на 
дружествата), относно дискриминация на малките и средните 
предприятия в Унгария и неприлагане на стандартите на ЕС

   CM– PE 467.093/REV
   FdR 1000233

47. Петиция 0755/2010, внесена от г-н Тони Лоус, с ирландско 
гражданство, от името на „Приятели на ирландската околна 
среда“, относно неприлагането от страна на Ирландия на 
европейското екологично законодателство във връзка с 
добива на торф

  CM–
   PE 467.097/REV. II
   FdR 1010181

48. Петиция 1345/2010, внесена от Пол МакКолан, с ирландско 
гражданство, от името на Abolish VRT Campaign, относно 
проблеми с регистриране на превозни средства в 
трансгранично положение между Обединеното кралство и
Ирландия
както и
Петиция 1357/2010, внесена от Райън Стюърт, с ирландско 
гражданство, от името на Abolish VRT Campaign, относно 
проблемите, пред които са изправени ирландски студенти, 
учещи в Обединеното кралство, във връзка с 

   CM– PE 464.880/REV
   FdR 943020
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регистрационната такса на превозни средства

49. Петиция 0811/2011, внесена от Гарби Кехаян, с румънско 
гражданство, от името на „Asociația pentru prevenirea 
abuzurilor fiscal“ (APAF) (Асоциация за предотвратяване на 
данъчни злоупотреби), относно неправомерно използване на 
средства от европейските фондове в областта на земеделието 
от страна на румънското правителство

   CM– PE 513.137
   FdR 938619

50. Петиция 0828/2011, внесена от Патрик Аназонву, с германско 
гражданство, относно спирането на определени социални 
обезщетения в Ирландия

   CM– PE 487.849/REV
   FdR 931897

51. Петиция 0216/2012, внесена от Б.П.Л. и Ф.Б.С., с испанско 
гражданство, подкрепена от 76 подписа, относно 
местоположението на пречиствателна станция за отпадни 
води в Сесурас (Ла Коруня, Галисия)

   CM– PE 514.888
   FdR 942899

52. Петиция 529/2012, внесена от C.G., с румънско гражданство, 
относно програма за обучение нa лица с увреждания

   CM– PE 508.097
   FdR 931948

53. Петиция 0865/2012, внесена от Надя Борисова, с българско 
гражданство, относно интеграцията на лица с увреждания на 
пазара на труда в България

   CM– PE 508.114
   FdR 931997

54. Петиция 1014/2012 внесена от Володя Василев, с българско 
гражданство, от името на Сдружение на 
общопрактикуващите лекари от град София (СОПЛОС), 
относно неспазване на Директива 2005/36/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно 
признаването на професионалните квалификации

   CM– PE 504.301
   FdR 925936

55. Петиция 1052/2012, внесена от Лукия Стергиу, с гръцко 
гражданство, относно политиките на ЕС във връзка с 
предоставянето на убежище на граждани на трети страни

   CM– PE 513.209
   FdR 939034

o O o

56. Дата и място на следващото заседание
     19 март 2014 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.
     20.3.2014 г.,  9.00 – 12.30 ч.   


