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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2014)233_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

вторник, 1 април 2014 г., 9.00 — 12.30 ч. и 15.00 — 18.30 ч.

Брюксел
Зала: ASP A3G-2

1. Приемане на проекта на дневен ред (1) PE 532.336
FdR 1024656

2. Одобрение на протокола от заседанието от:
 10 — 11 февруари 2014 г.

PV– PE 529.858
FdR 1020933
+ 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.

В присъствието на представители на Европейската комисия
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А. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмения отговор на 
Комисията или други получени документи

Икономически и парични въпроси

5. Петиция 2843/2013, внесена от Йоанис Маринопулос и др., от 
името на Съюза на физическите лица, притежаващи 
облигации от гръцката държава (Syllogos Fysikon Prosopon 
Omologiouchon Ellinikou Dimosiou), относно загубата на 
спестяванията им по време на „подстригването“ на гръцкия 
държавен дълг
(в присъствието на вносителя на петицията)

Резюме, сведения и 
препоръки 

6. Петиция1480/2012, внесена от O. K. H. K., с германско 
гражданство, относно задължително намаляване на 
стойността на гръцките държавни облигации, притежавани от 
дребни инвеститори
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

CM– PE 529.915
FdR 1022160

Заетост

7. 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
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

Транспорт

8. Петиция 0053/2013, внесена от Рафал Дабровски, с полско 
гражданство, подкрепена от 31 подписа, относно 
изграждането на път „Виа Карпатия“
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

CM– PE 529.939
FdR 1022359

Околна среда

9. Петиция 0298/2012, внесена от френското сдружение 
„Аривем“, относно изграждането на завод за производство на 
газ в Роменвил (Франция)
и
Петиция 1005/2012, внесена от A. C., с френско гражданство, 
относно планираното разположение на инсталация за 
метанизация в Роменвил, Франция

CM–
PE 500,682/REV. II
FdR 1012746
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10. Петиция 0633/2013, внесена от Ален Бидал, с френско 
гражданство, от името на асоциацията „Le peuple des dunes en 
Tregor“, относно планирания добив на съдържащ конхиолин 
пясък в залива Ланион, Бретан (Франция)

Резюме, сведения и 
препоръки

11. Петиция 555/2012, внесена от Хуан Лопес де Уралде, с 
испанско гражданство, от името на „EQUO“ (испанска 
политическа партия), относно липсата на прозрачност по 
време на преговорите по проекта „Eurovegas” в Испания

CM– PE 513.191
FdR 939007

12. Петиция 0429/2010, внесена от Робърт Хаулистън, с 
британско гражданство, от името на „Partido para Orihuela 
Costa“, подкрепена от 7 000 подписа, относно 
градоустройствения проект Кала Моска в Oриуела, Валенсия
(в присъствието на вносителя на петицията)

CM–
PE 456.745/REV.II
FdR 917138

13. Петиция 0336/2012, внесена от C. R., с датско гражданство, 
от името на „Dyrenes Beskyttelse“ (Датско дружество за 
хуманно отношение към животните), относно честата 
практика в Дания да се реже опашката на прасетата
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

CM– PE 496.627/REV
FdR 1010192

14. Петиция 1833/2103, внесена от Гизела Урбан и Габриеле 
Менцел, с германско гражданство, от името на няколко 
организации за защита на животните, подкрепена от 7 724 
подписа, срещу изпитването върху животни и Регламента 
REACH
(в присъствието на вносителя на петицията)

Резюме, сведения и 
препоръки

* * *

от 15.00 ч. до 15.45 ч. (при закрити врата)
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15. Заседание на координаторите

***

15.45 ч.

16. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

Здраве

17. Петиция 0874/2013, внесена от Росела Чаки, с италианско 
гражданство, подкрепена от 33 подписа, относно закриването 
на болницата „Кидикимо“ в Требисаче (регион Калабрия в 
Италия)
(в присъствието на вносителя на петицията)

CM– PE 530.023
FdR 1022468

Правосъдие

18. Петиция 0319/2013, внесена от Алесандро Чамброне, с 
италианско гражданство, от името на Мрежата от асоциации 
в Кастел Волтурно, относно престъпността в района Кастел 
Волтурно, (Кампания, Италия)
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

Резюме, сведения и 
препоръки

19. Петиция 0304/2013, внесена от Лоренцо Фонтана, с 
италианско гражданство, относно това граждани от държави 
както в ЕС, така и извън ЕС да излежават присъдите си в 
своята държава на произход
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

Резюме, сведения и 
препоръки

Околна среда

20. Петиция 0357/2012, внесена от Ян Флори, с френско 
гражданство, от името на „Nappe phréatique en danger -
Destocamine“, относно опасността за запасите от подземни 
води във Wittelsheim (Горен Рейн)
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

CM– PE 498.114
FdR 917175

Други

21. Работни методи на комисията по петиции
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22. 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

Резюме, сведения и 
препоръки
Литовско 

председателство

* * *

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

23. Петиция 0710/2008, внесена от Питър Даунс, с ирландско 
гражданство, относно стандартите за безопасност за каските 
за ездачи
и
Петиция 0326/2013, внесена от Улф Олсон, с шведско 
гражданство, относно безопасността на каските за езда

CM–
PE 418,081/REV. V
FdR 1021988

24. Петиция 1132/2009, внесена от H. M., с португалско 
гражданство, от името на Асоциация на португалските 
туристически фирми „AETP“, относно липсата на 
прозрачност във връзка с кандидатстването за средства в 
рамките на оперативните програми на ЕС

CM–
PE 441,092/REV. II
FdR 1022018

LT EC

25. Петиция 1706/2009, внесена от Бенте Цушлаг Йенсен, с 
датско гражданство, подкрепена от един подпис, относно 
незаконни действия във връзка със строителството на хотел в 
Естепона, близо до Малага, в Южна Испания

CM–
PE 452.717/REV.II
FdR 942837

26. Петиция 1268/2010, внесена от Кристобал Агуадо Ласа, с 
испанско гражданство, от името на сдружението на 
земеделските стопани във Валенсия „ASAJA“, относно 
продуктите за растителна защита, вредителите и болестите по 
растенията

CM–
PE 469,901/REV. II
FdR 1022145

27. Петиция 1333/2010, внесена от Кристин Пейс, с малтийско 
гражданство, относно очевидна дискриминация между 
граждани на Обединеното кралство и други европейски 

CM–
PE 464,878/REV. II
FdR 1022147
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граждани

28. Петиция 0256/2011, внесена от Хари Ндука, с нигерийско 
гражданство, относно неговото право на пребиваване в 
Обединеното кралство

CM–
PE 472,155/REV. III
FdR 1017786

29. Петиция 0580/2011, внесена от Жерар Латьо, с френско 
гражданство, относно умишлено пресушаване на влажна зона 
от „Натура 2000“

CM–
PE 478,585/REV. II
FdR 1022149

30. Петиция 0054/2012, внесена от P. G. R., с румънско 
гражданство, относно таксата за замърсяване, прилагана към 
закупените от чужбина употребявани превозни средства

CM–
PE 494.757/REV
FdR 1012827

31. Петиция 0072/2012, внесена от Георге Арванитис, с гръцко 
гражданство, от името на „The Hellenic Alumni of the 
Telematic University — UNINETTUNO“, подкрепена от два 
подписа, относно проблеми с „DOATAP“ (Гръцкия 
национален център за академично признаване и информация)

CM– PE 529,909
FdR 1022153

32. Петиция 0715/2012, внесена от Лазло Гьобьольош, с унгарско 
гражданство, относно включването на специализацията по 
сърдечно-съдова хирургия в приложение 5.1.2 на 
Директива 2005/36/EО относно признаването на 
професионални квалификации

CM– PE 500,712/REV
FdR 1017804

33. Петиция 1354/2012, внесена от A. M. A., с испанско 
гражданство, относно съоръженията на зоологическата 
градина на Барселона

CM– PE 527,877
FdR 1015851

34. Петиция 1383/2012, внесена от Йоханес Мац, с германско 
гражданство, относно възстановяването на
въздухоплавателните тарифи в случай на спешен медицински 
случай

CM– PE 529,913
FdR 1022158

35. Петиция 1402/2012, внесена от Петър Стоянов, с българско 
гражданство, относно предполагаеми пропуски при 
инспекцията на условията на труд в Кипър

CM– PE 527,879
FdR 1015864

36. Петиция 1629/2012, внесена от Чаба Гал, с унгарско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на 
законодателството на ЕС от Закон LVIII от 2012 г. за 
служителите в публичната администрация

CM– PE 524.846
FdR 1012875
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37. Петиция 1677/2012, внесена от Георге Крачиун, с румънско 
гражданство, относно твърдение за неизпълнение от страна 
на българските органи на разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно 
сътрудничеството между съдилища на държавите членки при 
събирането на доказателства по граждански или търговски 
дела

CM– PE 527,884
FdR 1015871

38. Петиция 1706/2012, внесена от Флора Хансен, с германско 
гражданство, относно неправилното прилагане на Директива 
2004/38/ЕО от страна на Швеция

CM– PE 529,926
FdR 1022280

39. Петиция 1844/2012, внесена от Мартин Василеску, с 
румънско гражданство, относно предполагаеми нарушения 
на европейските правила, уреждащи европейската заповед за 
арест и процедурите за предаване между държавите членки, 
от страна на румънски и белгийските органи

CM– PE 527,893
FdR 1015883

40. Петиция 1870/2012, внесена от Андреас Еберт, с германско 
гражданство, относно изтичането на мозъци

CM– PE 529,928
FdR 1022347

41. Петиция 1902/2012, внесена от Фелипе Урета, с испанско 
гражданство, относно помощта на ЕС за развитие на Кабо 
Верде

CM– PE 528,167
FdR 1018326

42. Петиция 1946/2012, внесена от Карстен Брац, с германско 
гражданство, относно списъци с блокирани потребители в 
сайтове за разговори

CM– PE 529,931
FdR 1022350

43. Петиция 1986/2012, внесена от Марко Бава, с италианско 
гражданство, относно третиране на изтезанията като 
престъпление в Европейския съюз

CM– PE 524.860
FdR 1012891

44. Петиция 0005/2013, внесена от Ханс-Вернер Шпербер, с 
германско гражданство, относно стрелбата по корморани

CM– PE 529,932
FdR 1022351

45. Петиция 0014/2013, внесена от Ищван Ердели, с унгарско 
гражданство, относно шумовото замърсяване, произвеждано 
при състезания с автомобили и мотоциклети на стадион в 
близост до община Дебрецен (Унгария)

CM– PE 529,933
FdR 1022352

46. Петиция 0028/2013, внесена от Синг Чамбър Равиндър, с 
британско гражданство, относно финансова помощ за лица, 
желаещи да започнат стопанска дейност

CM– PE 528,174
FdR 1018334
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47. Петиция 0039/2013, внесена от Каролин Янкер, с германско 
гражданство, относно вноса на жива риба в Европа

CM– PE 529,937
FdR 1022357

48. Петиция 0045/2013, внесена от Бернар Дюкосон, с френско 
гражданство, относно свободното движение на стоки —
„COSTA Fortuna“

CM– PE 529,938
FdR 1022358

49. Петиция 0060/2013, внесена от Сирил Гбемансе, с неизвестно 
гражданство, относно неговото право на разрешение за 
пребиваване в Германия

CM– PE 529,940
FdR 1022360

50. Петиция 0096/2013, внесена от N. S., с британско 
гражданство, от името на „Мрежа за обучение на жените“ 
(Training for Women Network), относно „Мрежа за обучение 
на жените“

CM– PE 528,180
FdR 1018340

51. Петиция 0104/2013, внесена от Герт Клас, с белгийско 
гражданство, относно дискриминацията на граждани на ЕС в 
Малта

CM– PE 529,944
FdR 1022366

52. Петиция 0110/2013, внесена от Пол Харан, с ирландско 
гражданство, относно свободата на закупуване в ЕС

CM– PE 529,946
FdR 1022368

53. Петиция 0117/2013, внесена от Кристинел Коробана, с 
румънско гражданство, от името на асоциация „Freedom 
Smile“, относно предполагаемата дискриминация спрямо 
румънски студенти в Обединеното кралство

CM– PE 529,948
FdR 1022370

54. Петиция 0126/2013, внесена от Мартин Тури, с румънско 
гражданство, относно искане за възстановяване на 
медицински разноски, направени за бъбречна трансплантация 
в Унгария

CM– PE 529,949
FdR 1022371

55. Петиция 0140/2013, внесена от Мартин Йохансон и Вивеса 
Фалениус, с шведско гражданство, от името на „Maribo AB“, 
относно нарушението от страна на Швеция на принципите за 
регулиране на свободното движение на услуги на вътрешния 
пазар и бездействието от страна на Европейската комисия по 
този въпрос

CM– PE 529,950
FdR 1022372

56. Петиция 0153/2013, внесена от G. B., с италианско 
гражданство, относно административни проблеми със 
здравноосигурителната карта в региона Емилия-Романя

CM– PE 529,953
FdR 1022376
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57. Петиция 0155/2013, внесена от Клайв Бейтс, с британско 
гражданство, относно прекратяване на забраната на снус 
(тютюн за орална употреба) извън Швеция

CM– PE 528,182
FdR 1018342

58. Петиция 0168/2013, внесена от Адриано Алварес Кайехо, с 
испанско гражданство, относно измама във връзка със 
субсидии в рамките на общата селскостопанска политика

CM– PE 529,956
FdR 1022385

59. Петиция 0190/2013, внесена от A. G. S., с испанско 
гражданство, относно заплахата за брадатия лешояд 
(Gypaetus barbatus) в арагонските Пиренеи, Испания

CM– PE 529.958
FdR 1022398

60. Петиция 0202/2013, внесена от E. J., с германско 
гражданство, относно двойното облагане с данък върху 
оборота при покупка на нов автомобил

CM– PE 528,185
FdR 1018345

61. Петиция 0205/2013, внесена от Флориан Босе, с германско 
гражданство, относно експресни пощенски услуги за 
доставка на разумни цени в ЕС

CM– PE 528,186
FdR 1018346

62. Петиция 0215/2013, внесена от Мелани Хилкемайер, с 
германско гражданство, от името на германския Съюз за 
опазване на природата и биологичното разнообразие (NABU) 
земеделска кампания относно селското стопанство за 
бъдещето на Европа

CM– PE 528,187
FdR 1018348

63. Петиция 0241/2013, внесена от Юрген Вайдеман, с германско 
гражданство, от името на Мира Мичич, с хърватско 
гражданство, относно загубата на спестовни влогове в 
резултат от закриването на сръбската банка „Investbanka“

CM– PE 528,188
FdR 1018349

64. Петиция 0248/2013, внесена от Родни Ендърби, с британско 
гражданство, относно данъка за регистрация на превозни 
средства в Малта

CM– PE 528,189
FdR 1018350

65. Петиция 0279/2013, внесена от H. H., с германско 
гражданство, относно неясно и несправедливо изчисляване 
на разходите на продавачите, използващи сайт за продажби 
по Интернет

CM– PE 528,191
FdR 1018353

66. Петиция 0291/2013, внесена от Мариян Рупник, със 
словенско гражданство, относно Кодекс алиментариус

CM– PE 528,192
FdR 1020805
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67. Петиция 0299/2013, внесена от M. K., с полско гражданство, 
подкрепена от девет подписа, относно признаването в 
Германия на квалификацията на „икономически техник“, 
придобита в Полша

CM– PE 528,193
FdR 1018355

68. Петиция 0343/2013, внесена от Роза Лаварело, с италианско 
гражданство, относно признаване на професионална 
квалификация

CM– PE 528,220
FdR 1018618

69. Петиция 0367/2013, внесена от M. S., с нидерландско 
гражданство, относно използването на модела на „светофара“ 
за етикетиране на храни

CM– PE 528,221
FdR 1018619

70. Петиция 0369/2013, внесена от Каракаузи Луиджи, с 
италианско гражданство, относно определянето на 
официален ден на Коменски в календара

CM– PE 528,222
FdR 1018620

71. Петиция 0386/2013, внесена от М. Дюн, с германско 
гражданство, от името на „Gut Clarenhof GbR“, относно 
организацията на пазара на захар

CM– PE 528,223
FdR 1018621

72. Петиция 0422/2013, внесена от Мартин Ротер, с германско 
гражданство, относно опазването на бодливата акула

CM– PE 529,988
FdR 1022432

73. Петиция 0428/2013, внесена от Микаел Баушке, с германско 
гражданство, относно въвеждането на по-стриктни стандарти 
за заместителите на захарта

CM– PE 529,989
FdR 1022433

74. Петиция 0429/2013, внесена от Фелиситас Хостер, с 
германско гражданство, относно етикетирането на храни

CM– PE 529,990
FdR 1022434

75. Петиция 0486/2013, внесена от Матиас Похман, с германско 
гражданство, относно образователна платформа на ЕС с 
отворен достъп

CM– PE 529,992
FdR 1022436

76. Петиция 0496/2013, внесена от W. J. Z., с германско 
гражданство, относно частично отчуждаване на инвестиция 
от национализирана испанска банка

CM– PE 529,993
FdR 1022437

77. Петиция 0500/2013, внесена от Волфганг Дизел, с германско 
гражданство, относно задължителното изграждане и 
заплащането за станция за биологично пречистване на 
отпадъчните води

CM– PE 529,994
FdR 1022438
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78. Петиция 0503/2013, внесена от A. G., с литовско 
гражданство, относно средствата за подпомагане в рамките 
на ОСП
и
Петиция 0800/2013, внесена от A. A., с литовско 
гражданство, относно подкрепата по ОСП

CM– PE 529,995
FdR 1022439

79. Петиция 0594/2013, внесена от Райнхолд Лекерт, с германско 
гражданство, относно твърдения за неправилно прилагане в 
Германия на Директива 2006/126/ЕО

CM– PE 530,002
FdR 1022446

80. Петиция 0600/2013, внесена от Хорст Изиковски, с германско 
гражданство, относно германските пенсионери, пребиваващи 
в чужбина

CM– PE 530,003
FdR 1022448

81. Петиция 0604/2013, внесена от Роланд Брауер, с германско 
гражданство, относно кредитни инструменти между държави 
от еврозоната

CM– PE 530,004
FdR 1022449

82. Петиция 0607/2013, внесена от J. G., с германско 
гражданство, относно двойно данъчно облагане на германски 
пенсионери, живеещи във Франция

CM– PE 530,005
FdR 1022450

83. Петиция 0629/2013, внесена от Мъндей Ричард Хенри, с 
британско гражданство, относно двойно данъчно облагане на 
превозни средства

CM– PE 530,009
FdR 1022454

84. Петиция 0640/2013, внесена от Матиас Лудвиг, с германско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация срещу 
жителите на селски райони по отношение на достъпа до 
новини и информация по интернет

CM– PE 528,225
FdR 1018623

85. Петиция 0641/2013, внесена от Ханс-Йоахим Киршенбауер, с 
германско гражданство, относно създаването на единни 
правила за движение по пътищата

CM– PE 530,010
FdR 1022455

86. Петиция 0686/2013, внесена от Лотар Брунке, с германско 
гражданство, относно неговото установяване като 
общопрактикуващ лекар в Швейцария

CM– PE 530,014
FdR 1022459

87. Петиция 0805/2013, внесена от Зузане Гура, с германско 
гражданство, от името на „Dachverband Kulturpflanzen und 
Nutztiervielfalt e. V.“, относно реформа на законодателството 
на ЕС, свързано с посадъчния материал

CM– PE 530,019
FdR 1022464

88. Петиция 0859/2013, внесена от Мартин Митман, с германско 
гражданство, относно удължаване на лятното часово време с 
цел съгласуването му с режима на часовото време в 

CM– PE 530,022
FdR 1022467
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Съединените щати и Канада

89. Петиция 0901/2013, внесена от M. H., с германско 
гражданство, относно различни допустими норми в 
Регламент (EО) № 396/2005 относно максимално 
допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди

CM– PE 530,025
FdR 1022470

90. Петиция 0923/2013, внесена от Алваро Лахос Торнос, с
испанско гражданство, относно признаването на 
специализирано медицинско обучение като нова категория 
или в рамките на съществуваща категория съгласно 
приложение V към Директива 2005/36/ЕО

CM– PE 530,026
FdR 1022471

o O o

91. Дата и място на следващото заседание
 24 септември 2014 г., 9.00 — 12.30 ч. и 15.00 — 18.30 ч.


