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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2014)232_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

сряда, 19 март 2014 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч.
четвъртък, 20 март 2014 г., 9.00 – 12.30 ч.

Брюксел

Зала   

1. Приемане на проекта на дневен ред (1) PE 530.077
FdR 1023108

2. Одобрение на протокола от заседанието от:
 20 – 21 януари 2014 г.

PV– PE527.915v02-00
FdR 1020678
+ 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

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

Основни права / Закрила на детето

* Обединено кралство

5. Петиция 1229/2013, внесена от K.Z., с германско 
гражданство, относно изпълнение на съдебно решение, което 
да му позволи да упражнява правото си на посещения на 
детето си (Обединено кралство/Малта)
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

6. Петиция 1655/2013, внесена от Лайла Брайс, с латвийско 
гражданство,  относно предполагаема дискриминация в 
Обединеното кралство въз основа на етническа 
принадлежност, религия и език
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 1852/2013, внесена от Майя Заргаряна, с латвийско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация в 
Обединеното кралство въз основа на етническа 
принадлежност, религия и език
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

7. Петиция 2287/2013, внесена от Але Амбрасайте, с литовско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация от 
страна на органите на Обединеното кралство въз основа на 
етническа принадлежност, религия и език и за нарушаване на 
Европейската конвенция за правата на човека
както и
Петиция 2473/2013, внесена от Але Амбрасайте, с литовско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация от 
страна на органите на Обединеното кралство въз основа на 
етническа принадлежност, религия и език и за нарушаване на 
Европейската конвенция за правата на човека

   Резюме, сведения и 
препоръки

8. Петиция 2531/2013, внесена от Ема Томсън, с британско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация от 
страна на органите на Обединеното кралство въз основа на 
уврежданията на майката

   Резюме, сведения и 
препоръки

9. Петиция 1707/2013, внесена от Сабине Курьо МакНийл, с 
германско гражданство, относно искане за премахване на 
осиновяването без съгласие на родителите (Обединено 

   Резюме, сведения и 
препоръки
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кралство)
(в присъствието на вносителя на петицията)

* Нидерландия

10. Петиция 0543/2009, внесена от Кес ван Бек, с нидерландско 
гражданство, относно предполагаемо незачитане на 
законодателството на ЕС от страна на Съвета за закрила на 
децата и Бюрото за закрила на младежта (Нидерландия)

   CM–
   PE 430.515/rev II
   FdR 824551

11. Петиция 0363/2011, внесена от Барбара Анна Блашак, с 
полско гражданство, относно предполагаемо своеволно 
действие и дискриминация на основание националност от 
страна на нидерландската служба за закрила на децата и 
младежите (Нидерландия)
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 473.773/REV
   FdR 1003798

12. Петиция 0943/2012, внесена от Йелена Антонова, с 
латвийско гражданство, относно дискриминация и 
предполагаемо нарушение на свободното движение на хора
(Нидерландия)
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 514,898
   FdR 942931
   LT NL

* Франция

13. Петиция 1390/2012, внесена от Кристина Орос, с унгарско 
гражданство, относно изпълнението на съдебно решение във 
връзка с трансгранично упражняване на родителски права, 
както и предполагаемо нарушение на основните й права
(Франция)
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 514.959
   FdR 943053

* Полша 

14. Петиция 1920/2012, внесена от Анита Каминска, с полско 
гражданство, относно неспазване от страна на Полша на 
Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. 
относно компетентността, признаването и изпълнението на 
съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с 
родителската отговорност (Полша/Ирландия)

   Резюме, сведения и 
препоръки 

* Гърция

15. Петиция 1200/2007, внесена от R.S., с германско 
гражданство, относно правата за бащинство 
(Германия/Гърция)

   CM–
   PE PE441.313/REV
   FdR 1021987
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* Испания

16. Петиция 1013/2012 внесена от Едуардо Рая Ретамеро, с 
испанско гражданство, относно кражбата на новородено в 
болница в Испания и неуспеха на органите при разследването 
на случая
както и
Петиция 1201/2012 внесена от Росалия Гутиерес Валдивия, с 
испанско гражданство, относно кражбата на новородено в 
болница в Испания и неуспеха на органите при разследването 
на случая
както и
Петиция 1209/2012, внесена от Мария Ангустиас Родригес 
Фернандес, с испанско гражданство, подкрепена от два 
подписа, относно кражбата на новородено в болница в 
Испания и неуспеха на органите при разследването на случая
както и
Петиция 1323/2012, внесена от Енкарнасьон Мурийо Лопес, с 
испанско гражданство, относно кражбата на новородено в 
болница в Испания и липсата на адекватно разследване на 
случая от страна на органите
както и
Петиция 1368/2012, внесена от Енкарнасьон Моя Гомес, с 
испанско гражданство, относно кражбата на новородено в 
болница в Испания и неуспеха на органите при разследването 
на случая
както и
Петиция 1369/2012, внесена от Ма дел Мар Гереро Архона, с 
испанско гражданство, относно кражбата на новородено в 
болница в Испания и неуспеха на органите при разследването 
на случая
както и
Петиция 1631/2012, внесена от Мария дел Кармен Гомес 
Ередия, с испанско гражданство, относно кражбата на 
новородено в болница в Испания и липсата на надлежно 
разследване на случая от страна на органите
както и
Петиция 1772/2012, внесена от Ана Песо Харо, с испанско 
гражданство, относно кражбата на новородено в болница в 
Испания и неуспеха на органите при разследването на случая
както и
Петиция 1790/2012, внесена от Асенсион Барберо Санчес, с 
испанско гражданство, относно кражбата на новородено в 
болница в Испания и неуспеха на органите при разследването 
на случая
(евентуално в присъствието на вносителите)

   CM– PE 519.616
   FdR 1004011

   CM– PE 523.150
   FdR 1010220

Околна среда
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17. Петиция 1353/2011, внесена от Д. Д., с българско 
гражданство, относно строителството на депо за отпадъци в 
района на Ямбол, България
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 498.098/REV
   FdR 938833

18. Петиция 0944/2004, внесена от Шийла Елис, с британско 
гражданство, от името на „Жители срещу токсичен обект“ 
(Residents Against Toxic Site), подкрепена от 7 подписа, 
относно предполагаемо неизпълнение от страна на 
Обединеното кралство на директивата на ЕС относно 
депонирането на отпадъци
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 367.729/REV. X
   FdR 1010171

19. Петиция 1833/2103, внесена от Гизела Урбан и Габриеле 
Менцел, с германско гражданство, от името на няколко 
организации за защита на животните, подкрепена от 7724 
подписа, срещу изпитването върху животни и Регламента 
REACH
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

Защита на данните

20. Петиция 1008/2011, внесена от M. Р-У., с литовско 
гражданство, от името на „Europejska Fundacja Praw 
Człowieka“ (Европейска фондация за правата на човека), 
относно неспазването от страна на литовските органи на 
Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
за защита на физическите лица при обработването на лични 
данни и за свободното движение на тези данни
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 504.243
   FdR 925832

* * *

в 15 ч.

Конкуренция

21. Петиция 1633/2012 от Мара Бидзото, Джино Аджерде и 
Розарио Боскиери от името на Comitato Libera informazione 
Radio Televisiva (Италия), подкрепена от 11 432 подписа, 
относно конфликт на лицензионната такса на RAI TV 
(Италия) с правото на ЕС
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 519,770/REV
   FdR 1021515

Околна среда
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22. Петиция 1845/2013, внесена от Роланд Егер, с австрийско 
гражданство, от името на „atomstopp_oberoesterreich“, 
подкрепена от 14 658 подписа, относно единна 
общоевропейска застраховка за гражданска отговорност за 
инциденти в ядрени електроцентрали
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

23. Петиция 1042/2011, внесена от Райнхард Уриг, с германско 
гражданство, от името на „Приятели на Земята“, Австрия, 
подкрепена от около 98 500 подписа, относно незабавното 
започване на поетапното извеждане от употреба на ядрената 
енергия в световен мащаб
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 487.868/REV
   FdR 922955

24. Петиция 1403/2011, внесена от Х. У. Ф., с германско 
гражданство, относно разширяването на АЕЦ „Темелин“, 
Чешка република

   CM– PE 494.746
   FdR 911584

25. Петиция 2383/2013, внесена от Хайнц Муцек, с австрийско 
гражданство, от името на Асоциацията на наемателите в 
Хиршщетен (Mieterbeirat Siedlung Hirschstetten), относно 
планирания строеж на магистрално разширение в 
покрайнините на Виена и влиянието му върху околната среда 
и човешкото здраве
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

26. Петиция 0559/2009, внесена от Хосе Васкес Гомес, с 
испанско гражданство, от името на „Asociación movida Pro 
Parque Tamarguillo“, относно построяването на отсечка, 
свързваща автомагистрали, която би нанесла вреда на парк в 
Севиля
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE438.300/REV
   FdR 859599

27. Петиция 0971/2013, внесена от Карлос Алонсо Сидад, с 
испанско гражданство, относно качеството на питейната вода 
в резервоара Ойола (Oiola) в Страната на баските
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

от 17.30 ч. до 18.30 ч. (при закрити врата)

28. Заседание на координаторите
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* * *

четвъртък, 20 март 2014 г., 9.00 ч.

29. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

Дискриминация

30. 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

   CM– PE 527.894
   FdR 1015884

Социални въпроси

31. Петиция 1273/2010, внесена от Лоренцо Торто, с италианско 
гражданство, относно правото на заетост на хората с 
увреждания
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 464869/REV
   FdR 911519

32. Петиция 267/2012, внесена от Йозеф Дарани, с унгарско 
гражданство, относно премахването на схемите за ранно 
пенсиониране в Унгария
както и
Петиция 474/2012, внесена от Кароли Катус, с унгарско 
гражданство, от името на Движение в подкрепа на службата 
и честта (Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom), 
подкрепена от 1 860 подписа, относно премахването на 
схемите за ранно пенсиониране в Унгария
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 479/2012, внесена от Л.Г.T., с унгарско гражданство, 
относно премахването на схемите за ранно пенсиониране в 
Унгария
както и
Петиция 483/2012, внесена от Атила Фазекас, с унгарско 
гражданство, относно премахването на схемите за ранно 
пенсиониране в Унгария
както и
Петиция 625/2012, внесена от Чаба Няко, с унгарско 
гражданство, относно премахването на схемите за ранно 
пенсиониране в Унгария

   CM– PE 506.254
   FdR 929917
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както и
Петиция 762/2012, внесена от Флориан Кочка, с унгарско 
гражданство, относно премахването на схемите за ранно 
пенсиониране в Унгария
както и
Петиция 1144/2012, внесена от Ищван Балог, с унгарско 
гражданство, относно премахването на договореностите за 
ранно пенсиониране в Унгария
както и
Петиция 1261/2012, внесена от Ласло Кути, с унгарско 
гражданство, от името на „KNOE“, относно премахването на 
схемите за ранно пенсиониране в Унгария
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 0477/2013, внесена от E.С.Ф., с унгарско 
гражданство, относно премахването на схемите за ранно 
пенсиониране в Унгария

  
Резюме, сведения и 

препоръки

Европейски фондове

33. Петиция 2761/2013, внесена от Марек Суски и Войчех 
Суркевич, с полско гражданство, подкрепена от близо 10 000 
подписа, относно разпределянето на европейските фондове в 
полския регион Мазовские Войводшип (Mazowieckie 
Voivodship)
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

Икономически и парични въпроси

34. Петиция1480/2012, внесена от O.K.Х.K., с германско 
гражданство, относно задължително намаляване на 
стойността на гръцките държавни облигации, 
притежавани от дребни инвеститори
( !!! ОТЛОЖЕНО до заседанието на 1 април !!! )

   Резюме, сведения и 
препоръки

Околна среда

35. Петиция 0172/2013, внесена от Едуард Рабал Видал, с 
испанско гражданство, относно сектора на възобновяемите 
енергийни източници в Испания
както и
Петиция 0430/2013, внесена от Хорхе Баредо, с испанско 
гражданство, от името на Unión Española Fotovoltaica, 
подкрепена от 14 подписа, относно рамката за възобновяеми 
енергийни източници в Испания
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 0709/2013, внесена от Мигел Руперес Марко и Елена 

   Резюме, сведения и 
препоръки

   Резюме, сведения и 
препоръки

   Резюме, сведения и 
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Каминеро Муньос, с испанско гражданство, от името на 
Дулсинея Солар 61 и 62, подкрепена от 2 подписа, относно 
рамката за възобновяеми енергийни източници в Испания
както и
Петиция 1481/2013, внесена от Пиет Олтроп, с испанско 
гражданство, относно действията на испанското 
правителство, които противоречат на целите на Директива 
2009/28/ЕО в областта на енергия от възобновяеми източници
(в присъствието на вносителя на петицията)

препоръки

   Резюме, сведения и 
препоръки

36. Петиция 1331/2012, внесена от Роберто Албанезе, с 
италианско гражданство, относно кризата в сектора на 
слънчевата енергия в Италия
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 529.912
   FdR 1022157

37. Петиция 1160/2009, внесена от Вернер Сандиг, с германско 
гражданство, относно построяването на два вятърни парка в 
чешкия граничен район Усти над Либем и свързаното с това 
вредно въздействие върху околната среда в съседните 
германски природни райони
както и
Петиция 1246/2010, внесена от Томас Кирстен, с германско 
гражданство, от името на общинския съвет на град Алтенберг 
в Югоизточна Германия относно нарушение на 
законодателството на ЕС в областта на опазването на 
околната среда във връзка с изграждането на парк за вятърни 
генератори в съседния чешки граничен район
както и
Петиция 1501/2010, внесена от Франк Леглер, с германско 
гражданство, от името на „Erzgebirgezweigverein Geising“, 
подкрепена от около 350 подписа, относно нарушение на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда във 
връзка с изграждането на вятърен парк в съседен граничен 
чешки регион

   CM–
   PE 441.094/REV. II
   FdR 1010178

38. Петиция 1008/2010, внесена от Петер Кранц, с германско 
гражданство, относно обществен протест срещу проект за 
вятърна ферма в близост до Волфхаген/Хесен

   CM– PE462.668/REV
   FdR 887594

39. 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
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40. Петиция 0757/2010, внесена от Хармут Таненбергер, с 
германско гражданство, подкрепена от около 11 000 подписа, 
относно замърсяването на въздуха в областта Ерцгебирге, на 
границата между Германия и Чешката република

   CM– PE 462.653/REV
   FdR 882137

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

41. Петиция 0385/2008, внесена от Ана Схнакерс, с нидерландско 
гражданство, относно карта за самоличност за лица с 
увреждания, която да се признава в цяла Европа

   CM– PE 415,116/REV
   FdR 1017782

42. Петиция 0971/2009, внесена от Анджела и Уилям Фланаган, с
британско гражданство, относно заплаха за здравето от 
дефектна канализационна система и отказ на органите да 
предприемат действия

   CM–
   PE 441,089/REV. III
   FdR 1017783

43. Петиция 0372/2011, внесена от S.M., с германско 
гражданство, относно разлики между Франция и Германия 
при признаването на медицинските квалификации на 
специалисти

   CM– PE 475,884/REV
   FdR 1015815

44. Петиция 0567/2011, внесена от Фабио Албанезе, с италианско 
гражданство, относно отказа на италианското Министерство 
на образованието да удостовери съответствието на „Diploma 
di maturità magistrale“ (диплома за завършено обучение за 
преподавател от средно образователно училище) с Директива 
2005/36/ЕО

   CM– PE 519,572/REV
   FdR 1017788

45. Петиция 0744/2011, внесена от Мария Антония Бусто Ортис, 
с испанско гражданство, относно незаконно изхвърляне на 
канцерогенни метали, които са били оставени в нейния 
селски имот

   CM– PE 508.083/REV
   FdR 1012842

46. Петиция 0075/2012, внесена от B.H., с унгарско гражданство, 
относно условията за университетско образование в Унгария

   CM– PE 523.126
   FdR 1010191

47. Петиция 0218/2012, внесена от Ева Бенце, с италианско 
гражданство, относно признаването в Италия на румънска 
професионална квалификация

   CM–
   PE 498,102/REV. II
   FdR 1017802

48. Петиция 0325/2012, внесена от Волфганг Земрад, с 
австрийско гражданство, относно Директивата за работното 
време

   CM– PE 528,125
   FdR 1017831
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49. Петиция 0624/2012, внесена от Кумар Срирам, с индийско 
гражданство, относно признаването на квалификация на
лекар по дентална медицина

   CM– PE 504.259/REV
   FdR 1010195

50. Петиция 0663/2012, внесена от Бенямино Сандрини с 
италианско гражданство, относно достъпа до документи във 
връзка с изграждането на депо за отпадъци в провинция 
Верона

   CM–
   PE 504,261/REV. II
   FdR 1017803

51. Петиция 0755/2012, внесена от Л.М., с унгарско гражданство, 
относно недостатъци на правната система на Унгария

   CM– PE 504,268/REV
   FdR 1017805

52. Петиция 0757/2012 , внесена от Андрей Степневски, с полско 
гражданство, относно изменението на процедурата за 
подаване на жалби до Комисията за нарушаване на правото 
на ЕС

   CM– PE 528,126
   FdR 1017832

53. Петиция 0904/2012, внесена от Гуизо Гавино, с италианско 
гражданство, относно построяването на нова инсталация за 
изгаряне на отпадъци в депото за обработка на отпадъци в 
Макомер/Тосило, Сардиния (Италия).

   CM–
   PE 506,289/REV. II
   FdR 1017806

54. Петиция 0962/2012, внесена от Санто Граматико (Santo 
Grammatico), с италианско гражданство, от името на 
Легамбиенте (Legambiente), относно минното дело в 
кариерата за добив на варовик „Монте Пароди“, община Рико 
дел Голфо (Ла Специа – Лигурия)

   CM–
   PE 506,299/REV. II
   FdR 1015822

55. Петиция 1008/2012, внесена от Чечилия Сана, с италианско 
гражданство, относно признаването на медицински 
свидетелства

   CM– PE 528,127
   FdR 1017833

56. Петиция 1208/2012, внесена от Михай Журкау, с румънско 
гражданство, относно функционирането на правната система 
в Румъния

   CM– PE 528,128
   FdR 1017834

57. Петиция 1251/2012, внесена от „Occupy for Animals“, 
организация с нестопанска цел, със седалище в Люксембург, 
относно лошото отношение към бездомни животни

   CM– PE 508,162/REV
   FdR 1017808
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58. Петиция 1252/2012, внесена от Грегъри Бартън, с британско 
гражданство, относно предполагаеми затруднения при 
получаване на виза за съпругата му, която е с тайландско 
гражданство, във френското консулство в Банкок (Тайланд)

   CM– PE 514,949/REV
   FdR 1015823

59. Петиция 1356/2012, внесена от Матиас Алонсо Бласко, с 
испанско гражданство, относно многобройните неразрешени 
случаи на насилствени изчезвания в Испания

   CM– PE 527,878
   FdR 1015863

60. Петиция 1481/2012, внесена от Зузане Анценгрубер, с 
германско гражданство, относно боеве с кучета в Европа

   CM– PE 519,651/REV
   FdR 1017809

61. Петиция 1533/2012, от Моника Папе, с германско 
гражданство относно наводнение в дома ѝ вследствие на 
проблеми, свързани с отводняването

   CM– PE 527,882
   FdR 1015868

62. Петиция 1696/2012, внесена от И.М., с полско гражданство, 
относно неправилни практики от страна на нидерландска 
агенция по заетост

   CM– PE 527,886
   FdR 1015873

63. Петиция 1807/2012, внесена от Дино Гуидо Ринолди и Бизио 
Алесандра, Фабрицио Балдицоне, с италианско гражданство, 
от името на Асоциация LETA, относно злоупотребата с 
търговските марки на вътрешния пазар

   CM– PE 527,890
   FdR 1015879

64. Петиция 1813/2012, внесена от Кристиан Пифко (с унгарско 
гражданство), подкрепена от 2 857 онлайн подписа, относно 
възстановяването на свободната търговия на течности за 
електронни цигари в Унгария

   CM– PE 527,891
   FdR 1015881

65. Петиция 1825/2012, внесена от Жоау Паулу Гомеш Баптища, 
с португалско гражданство, относно неотдавнашни промени 
в границите на местните органи в Португалия

   CM– PE 527,892
   FdR 1015882

66. Петиция 1838/2012, внесена от Рамона Рискау, с румънско 
гражданство, относно финансиране на допустими проекти в 
рамките на ЕЗФРСР (мярка 141) в Румъния

   CM– PE 524.854
   FdR 1012885

67. Петиция 1868/2012, внесена от Каталин Бизган, с румънско 
гражданство, относно данъците върху замърсяващите емисии 
от превозни средства в Румъния

   CM– PE 524.855
   FdR 1012886

68. Петиция 1896/2012, внесена от Калин Кармен Елена, с 
румънско гражданство, относно признаването на дипломи в 
ЕС

   CM–
   PE 527,895
   FdR 1015885



OJ\1023108BG.doc 13/14 PE000.000v01-00

BG

69. Петиция 1936/2012, внесена от Л.С., с ирландско 
гражданство, относно твърдение за неспазване от страна на 
Унгария на законодателството на ЕС относно изпълнението 
на съдебни решения в областта на родителските права и 
задължения в трансграничен контекст

   CM– PE 527,896
   FdR 1015886

70. Петиция 1943/2012, внесена от Афердита Азандокай, с 
италианско гражданство, относно икономическата криза в 
Италия

   CM– PE 528,123
   FdR 1017829

71. Петиция 1952/2012, внесена от Г.A., с британско 
гражданство, относно назначаването на данъчен 
представител в Португалия

   CM– PE 527,899
   FdR 1015890

72. Петиция 0001/2013, внесена от Лоренц Х. Бекер, с германско 
гражданство, относно различните правни уредби във връзка с 
производствата по несъстоятелност в ЕС

   CM– PE 528,124
   FdR 1017830

73. Петиция 0006/2013, внесена от Мохамед Муса Гбондо Сама 
(Mohamed Musa Gbondo Sama), с германско гражданство, 
относно предполагаемо неравно третиране от страна на 
германските органи във връзка със заявление за издаване на 
виза

   CM– PE 528,169
   FdR 1018328

74. Петиция 0018/2013, внесена от Лодовико Пицати, с 
италианско гражданство, подкрепена от 30 000 подписа, 
относно признаването от страна на Европейския съюз на 
евентуален референдум за независимостта на регион Венето 
като самостоятелна държава в Европа

   CM– PE 528,172
   FdR 1018331

75. Петиция 0020/2013, внесена от Леа Рут Зиболд, с германско 
гражданство, относно разрушаването на защитени сгради в 
Сеговия, Авила и Саламанка в Испания

   CM– PE 527,901
   FdR 1015892

76. Петиция 0022/2013, внесена от Л.К., с италианско 
гражданство, относно замърсяването на околната среда, 
причинено от завода за производство на биогаз в Кастильон 
Фибоки (Арецо, Италия)

   CM– PE 528,173
   FdR 1018333

77. Петиция 0041/2013, внесена от Йос Аисберг, с германско 
гражданство, относно одобряването на растението стевия

   CM– PE 527,902
   FdR 1015893

78. Петиция 0048/2013, внесена от Норберт Клаус, с германско 
гражданство, относно обучението на водачи на превозни 
средства

   CM– PE 527,903
   FdR 1015895
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79. Петиция 0068/2013, внесена от Холгер Бауермайстер с 
германско гражданство, относно Директива 78/660/EИО 
относно годишните счетоводни отчети на някои видове 
дружества

   CM– PE 527,904
   FdR 1015897

80. Петиция 0073/2013, внесена от Христос Влахоянис и Янис 
Левентакис, с гръцко гражданство, подкрепена от 3 400 
подписа, относно ситуацията, свързана с общественото 
здравеопазване на гръцките острови Парос и Антипарос

   CM– PE 527,905
   FdR 1015898

81. Петиция 0075/2013, внесена от Нутан Сампат, с германско 
гражданство, относно новия регламент за лекарствените 
продукти

   CM– PE 524.864
   FdR 1012896

82. Петиция 0086/2013, внесена от Петр Кохоут, с чешко 
гражданство, относно спиране на зависимостта, спиране на 
хазарта

   CM– PE 528,178
   FdR 1018338

83. Петиция 0095/2013, внесена от Юрген Енгерт, с германско 
гражданство, относно заплащане на такси за паркиране в 
Амстердам и Ротердам

   CM– PE 528,179
   FdR 1018339

84. Петиция 0112/2013, внесена от Марта Мариани, с италианско 
гражданство, относно катедралата в Шартър

   CM– PE 528,181
   FdR 1018341

85. Петиция 0177/2013, внесена от Андреа Димитри, с 
италианско гражданство, относно признаването на 
професионалните квалификации в Испания

   CM– PE 528,184
   FdR 1018344

o O o

86. Дата и място на следващото заседание
   1 април 2014 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.


