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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2009)178_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

вторник 3 ноември 2009 г., 15.00−18.30 ч.
сряда 4 ноември 2009 г., 9.00−12.30 ч.

Брюксел

Зала ASP  A1G-2

1. Приемане на дневния ред (1) PE 430.439
FdR 794250

2. Одобрение на протокола от заседанието на:
  14 септември 2009 г.

PV– PE 428.262
FdR 794003

3. Съобщения на председателя

4. Разни въпроси

_________________________
(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; в този случай тя ще бъде включена автоматично в раздел А за обсъждане на 
следващо заседание.
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В присъствието на представители на Европейската комисия

5. Работен документ относно съобщение на Комисията до 
Европейския парламент и до Съвета: 
„Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за 
гражданите” – програмата от Стокхолм
 COM (2009) 262 окончателен.
Докладчик:  WALLIS (ALDE)
- разглеждане на работен документ
- одобрение 

    DT– PE 428.214
    FdR 790433

A. Петиции за обсъждане в комисия на основание на писмен отговор на 
Комисията

Транспорт

6. №  550/2008, внесена от Stewart Dalton, с британско 
гражданство, относно протести срещу плановете за затваряне 
на летището в град Шефилд
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 423.645
   FdR 777583

7. № 434/2006, внесена от Marco Neves da Silva, с португалско 
гражданство, относно предполагаеми незадоволителни 
стандарти за безопасност на летището на град Порто

   PE 386.626/REV.
   FdR 713613

Околна среда

8. № 1085/2007, внесена от Axel Bandow, с германско 
гражданство, относно предполагаемо нарушаване на 
Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на 
околната среда, свързани с шума, причинен от летище 
Schönefeld 

   CM– PE 415.063
   FdR 782467

9. № 169/2007, внесена от Marc de Schower, с белгийско 
гражданство, подкрепена от 8 подписа, против прелитания на 
самолети над жилищен район (с 40 000 жители) северно от 
Мадрид – летище Barajas.

    PE 396 630/REV.
    FdR 789326
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(в присъствието на вносителя на петицията)

10. № 714/2007, внесена от Konrad Wasniewski, с полско 
гражданство, относно плановете за автомагистрала през 
защитена местност на северозапад от Варшава  

   CM– PE 405.827
   FdR 720552

11. № 1079/2003, внесена от Carlo Oldani и още петима 
подписали се, с италианско гражданство, от името на 
координационния комитет против околовръстния път в 
близост до парка Ticino и земеделския парк в южната част на 
Милано, против проект за автомагистрална инфраструктура, 
нарушаващ европейското законодателство относно 
въздействието върху околната среда и прозрачността на 
обществените поръчки за строителство

   PE 357 724/REV. III
   FdR 723114

12. № 760/2007, внесена от Cosimo Fracasso, с италианско 
гражданство, относно тревога, свързана с диоксин, в Taranto

   CM– PE 404.458
   FdR 713965

13. № 212/2008, внесена от Ioannis Papadopoulos, с белгийско 
гражданство, относно създаването на площадки за 
депониране на отпадъци
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 416.475
   FdR 756635

Рибно стопанство

14. № 295/2009, внесена от г-н Des May, с ирландско 
гражданство, от името на Западното сдружение на рибарите 
на европейска змиорка, относно предполагаемо изключване 
на рибарите от процеса на разработване на план за 
управление на запасите от европейска змиорка за Ирландия.

   CM– PE 428.108
   FdR 789534

15. № 1392/2008, внесена от Martin Kerin, с ирландско 
гражданство, относно Общата политика относно рибарството 
и ловенето на риба с плаващи мрежи

   CM– PE 424.028
   FdR 784444

Дискриминация
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16. № 951/2008, внесена от Erik Beving, с нидерландско 
гражданство, относно дискриминация във връзка с 
устройствено планиране в Ирландия
и
№ 1477/2008, внесена от г-н Thomas Doorny, с ирландско 
гражданство, относно несправедливостта на клауза, 
определяща условия за издаване на разрешителни за 
жилищно строителство в Galway (Ирландия)
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
№ 458/2009, внесена от Tomás Sharkey, с ирландско 
гражданство, относно прилагането на клаузата за обитаване и 
ограничаване на правото на разпореждане със собственост в 
Ирландия.

    PETI20091103_sir
    951-08_EN

    CM– PE 426.896
    FdR 784452

    CM– PE 429.651
    FdR 792288

17. № 1480/2008, внесена от  E.J. Ramsbottom, с британско 
гражданство, относно дискриминация, основана на възраст, 
упражнявана от различни ипотечни дружества и банки

    CM– PE 426.897
    FdR 784453

Признаване на квалификации

18. № 357/2006, внесена от Kenneth Abela, с малтийско 
гражданство, относно предполагаемо нарушаване на 
законодателството на ЕО от страна на малтийските органи по 
отношение на еквивалентността на квалификациите.

   PE 388.748/REV. II
   FdR 749769

Транспорт

19. № 1297/2007, внесена от F.J.C., с малтийско гражданство, 
относно неизпълнение на Директива 2002/85/ЕО от страна на 
малтийските органи.

   CM– PE 421,144
   FdR 770908

* * *

4 ноември 2008 г., 9.00–12.30 ч.

от 9.00 до 10.00 ч. (при закрити врата)
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20. Заседание на координаторите

***********

в 10 ч.

21. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

Здраве и безопасност

22. № 88/2009, внесена от г-н Sean Farren, с ирландско 
гражданство, относно липсата на осигурена пътна 
безопасност от страна на ирландските местни органи
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 426.905
    FdR 784464

23. № 1676/2008, внесена от Kay Keane, с ирландско 
гражданство, относно пътната безопасност в Ирландия
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 426.905
    FdR 784464

24. № 1305/2007, внесена от г-н Pat Dineen, с ирландско 
гражданство, относно риска, свързан с небезопасното влизане 
и излизане от и в техния имот
(вероятно в присъствието на вносителя на петицията)

    PE 415.076/REV.
    FdR 791834

25. № 665/2009, внесена от James McErlain, с ирландско 
гражданство, относно това, че Съветът на община Kerry не е 
предприел мерки за подобряването на пътната безопасност 
(вероятно в присъствието на вносителя на петицията)

    PETI20091103_sir
    665-09_EN

26. № 1181/2007, внесена от Frank Doyle, с ирландско 
гражданство, подкрепена от 12 подписа, относно указанията 
за ограничение на скоростта

   CM– PE 421,492
   FdR 777516
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27. № 986/2006, внесена от Theodoros Dalmaris, с гръцко 
гражданство, относно нарушение в Гърция на разпоредби на 
ЕС, във връзка със специалните условия за издаване на 
разрешителни за предприятия, занимаващи се с търговия на 
едро и дистрибуция на продукти от животински произход

   CM– PE 392.230/REV
   FdR 770872

Социални въпроси

28. № 0876/2008, внесена от г-ца Lucy Jane Marie Stewart, с 
британско гражданство, относно правото й да получава 
пенсия за инвалидност, когато пребивава в държава-членка 
на ЕС, различна от държавата, на която е гражданин 
(в присъствието на вносителя на петицията)

    PE 423.669/REV.
    FdR 791839

Околна среда

29. № 1300/2008, внесена от Ангел Лашев, с българско 
гражданство, от името на „Инициативен комитет за защита 
на околната среда на гр. Нови Искър“, подкрепена от 1 920 
подписа, относно катастрофално замърсяване на софийския 
район „Нови Искър“ с опасни отпадъци

   CM– PE 426.979
   FdR 785710

30. № 1304/2008, внесена от Ewa Sienkiewiez Hippler, с полско 
гражданство, от името на екологичната организация 
„Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej”, относно замърсяване с 
отпадъци от преработката на мъртви животни

   CM– PE 426.980
   FdR 785711

Социални въпроси

31. № 601/2007, внесена от Anastassios Ghiatis, с гръцко 
гражданство, от името на синдикалната организация на 
служителите на Alpha Bank, подкрепена от 1 подпис, относно 
осигуряването на служителите на Alpha Bank и нарушение на 
Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за 
информиране и консултиране на работниците и служителите 
в Европейската общност

CM– PE 414.092
FdR 746003

32. № 0678/2008, внесена от Nikos Frangakis, с гръцко 
гражданство, от името на адвокатска кантора ”Souriadakis-
Frangakis-Skaltsas-Pantelakis”, относно реформата на 
пенсионния фонд на служителите на Централната банка на 
Гърция

   CM– PE 423.658
   FdR 777602
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33. № 709/2007, внесена от Paulina Sikorska-Radek, с полско 
гражданство, относно условията за трудова заетост на полски 
лекари, работещи в сферата на общественото здравеопазване
и
№ 885/2007, внесена от Krzysztof Bukiel, с полско 
гражданство, от името на OZZL (Национален лекарски 
професионален съюз), подкрепена от 6 770 подписа, относно 
условията на труд на полските лекари

   CM– PE 416.408
   FdR 756142

   PE 416.423
   FdR 756211

34. № 1186/2007, внесена от Michael Cain, с британско 
гражданство, относно покритието на медицинската 
застраховка за британски граждани във Франция
и
№ 1218/2007, внесена от Djordjevic Peter, с британско 
гражданство, относно покритието на медицинските 
застраховки на британски граждани, живеещи във Франция

   CM– PE 414,253
   FdR 747374

   PE 414,254
   FdR 747375

Дискриминация

35. № 737/2008, внесена от Janis Vaisla, с латвийско гражданство, 
относно дискриминация въз основа на националността във 
връзка с покупката на самолетен билет 

   CM– PE 423,660
   FdR 777605

Б. Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на писмения 
отговор на Комисията

36. № 930/2002, внесена от Maria Hortatou, с гръцко гражданство, 
от името на Сдружението на работниците на срочен договор 
OPAP AE, относно непревръщането на срочните договори в 
безсрочни договори

   PE 337.307/REV. III
   FdR 720291
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37. № 233/2003, внесена от Christos Polyzogopoulos, с гръцко 
гражданство, от името на Общата конфедерация на гръцките 
работници (GSEE), подкрепена с един подпис, относно 
неизпълнението в Гърция на Директива 1999/70/EО на 
Съвета от 28 юни 1999 г. относно Рамково споразумение за 
срочната работа, сключено между Европейската 
конфедерация на профсъюзите (ETUC), Съюза на 
индустриалците в Европейската общност (UNICE) и 
Европейския център на предприятията с държавно участие 
(CEEP)
и 
№ 455/2005, внесена от Magdalini Tsipra, с гръцко 
гражданство, от името на Гръцката федерация на държавните 
служители, назначени съгласно частното право 
(P.O.E.I.D.D.), относно неизпълнението в Гърция на 
Директива 99/70/EО на Съвета относно Рамково 
споразумение за срочната работа, сключено между 
Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Съюза 
на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и 
Европейския център на предприятията с държавно участие 
(CEEP)

   CM– PE 400.402
   FdR 702844

38. № 336/2003, внесена от Spyros Provotas, с гръцко 
гражданство, относно Директива 1999/70/EО на Съвета 
относно Рамково споразумение за срочната работа

   PE 341.522/REV. IV
   FdR 720304

39. № 669/2003, внесена от Dimitrios Gousidis, с гръцко 
гражданство, от името на Съюза на журналистите в 
македонски и тракийски ежедневници, подкрепена от един 
подпис, относно условията за назначаване на журналисти в 
ERT (гръцкото радио и телевизия)

   PE 346.821/REV. IV
   FdR 708932

40. № 296/2004, внесена от Irini Savvidou, с гръцко гражданство, 
от името на „Асоциацията на персонала, назначен по силата 
на местни трудови договори в община Верия“ (Somatio 
Ergazomenon sta Topika Simfona Apascholisis Dimou Verias), и 
още едно лице,  относно предполагаема злоупотреба със 
системата за набиране на персонал по срочни договори
и
№ 356/2004, внесена от Dimitrios Papadinas, с гръцко 
гражданствоотносно предполагаема злоупотреба със срочни 
договори за наемане на работа 

   PE 355.655/REV. III
   FdR 708435

   PE 355.657/REV. III
   FdR 708566

41. № 0460/2005, внесена от Eleni Dimakopoulou (с гръцко 
гражданство), подкрепена от два подписа, относно 
неспазване от страна на Гърция на Директива на Съвета 
1999/70/EО относно Рамковото споразумение за срочната 
работа, сключено между Европейската конфедерация на 

   PE 372.054/REV. II
   FdR 702312



OJ\794250BG.doc 9/16 PE430.439v01-00

BG

профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в 
Европейската общност (UNICE) и Европейския център на 
предприятията с държавно участие (CEEP)
и
№ 665/2005, внесена от Anastasia Petala, с гръцко 
гражданство, относно неуспеха на Гърция да приложи 
правилно Директива на Съвета 1999/70/EО относно 
Рамковото споразумение за срочната работа, сключено 
между Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), 
Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) 
и Европейския център на предприятията с държавно участие 
(CEEP)
и 
№ 300/2007, внесена от Christos Nikoloutsopoulos и 
Konstantinos Tokatlidis (с гръцко гражданство), подкрепена от 
33 подписа, относно несъобразяването в Гърция с Директива 
1999/70/EО на Съвета относно Рамковото споразумение за 
срочната работа, сключено между Европейската 
конфедерация на профсъюзите (ETUC), Съюза на 
индустриалците в Европейската общност (UNICE) и 
Европейския център на предприятията с държавно участие 
(CEEP)

   PE 372.079/REV. II
   FdR 702313

   CM– PE 400.341
   FdR 702211

42. № 1045/2007, внесена от Foteini Dermitsaki, с гръцко 
гражданство, подкрепена с 24 подписа, относно неспазване 
на Директива 1999/70/ЕО на Съвета от страна на 
организацията за култура на град Атина

   PE 408.001/REV.
   FdR 766272

43. № 1046/2007, внесена от Lilia Giousoupova, с гръцко 
гражданство, за неспазване от страна на Гърция на Директива 
1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., относно Рамковото 
споразумение за срочната работа, сключено между 
Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на 
индустриалците в Европейската общност (UNICE) и 
Европейския център на предприятията с държавно участие 
(CEEP)

   CM– PE 411.978
   FdR 738834

44. №1376/2007, внесена от Eleni Kalampoka (с гръцко 
гражданство), относно неспазване от страна на Гърция на 
Директива 1999/70/ЕО на Съвета относно Рамково 
споразумение за срочната работа, сключено между 
Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на 
индустриалците в Европейската общност (UNICE) и 
Европейския център на предприятията с държавно участие 
(CEEP)
и
№ 1468/2007, внесена от Fotini Dermitzaki, с гръцко 
гражданство, подкрепена от 34 подписа, относно неспазване 

   CM– PE 414.602
   FdR 745797

   CM– PE 414.077
   FdR 745812
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от страна на Гърция на Директива 1999/70/ЕО на Съвета 
относно рамково споразумение за срочната работа, сключено 
между Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), 
Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) 
и Европейския център на предприятията с държавно участие 
(CEEP)

45. № 141/2009, внесена от Yiannis Fetfatsidis, с гръцко 
гражданство, относно изпълнението в Гърция на 
разпоредбите на Директива 1999/70/ЕО на Съвета относно 
Рамково споразумение за срочната работа, сключено между 
Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на 
индустриалците в Европейската общност (UNICE) и 
Европейския център на предприятията с държавно участие 
(CEEP)

   CM– PE 427.086
   FdR 786478

46. № 74/2005, внесена от Ramón Román Gálvez, с испанско 
гражданство, от името на Националната платформа на 
асоциациите на преподавателите по информатика (PNAPI), 
относно публикуването от страна на ЕС на спорна 
информация по отношение на испанската образователна 
система в сферата на информатиката

   PE 372.036/REV. II
   FdR 782442

47. № 586/2005, внесена от Ioannia Voutinopoulos, с гръцко 
гражданство, относно предполагаеми престъпни транзакции 
на фондовата борса в Гърция

   CM– PE 374.292/REV
   FdR 789284

48. № 764/2005, внесена от Percy Malitte, с германско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на правото 
му на собственост

   CM– PE 428.012
   FdR 789355

49. № 375/2006, внесена от Efthimia Dilpizoglou, с нидерландско 
гражданство, във връзка с отказ на разрешително за 
провеждане на учебен стаж във Франция

   CM– PE 384.392/REV
   FdR 789306

50. № 267/2007, внесена от Seija Pahl, с финландско гражданство, 
подкрепена от местни сдружения, против осъществяването на 
градоустройствен проект във влажна зона, която е част от 
„Натура 2000“

   CM– PE 398.527/REV
   FdR 742581

51. N° 276/2007, внесена от Ioan Paul, с румънско гражданство, 
подкрепена от 34 подписа, относно вредното въздействие 
върху здравето на жителите, дължащо се на дейността на 
разположено в близост предприятие, занимаващо се с 
преработка на отпадъци от животински произход

   PE 396.647/REV.II
   FdR 789328
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52. № 299/2007, внесена от Denis Dineen, с ирландско 
гражданство, от името на Сдружение на жителите на община 
Watergrasshill, относно извършването на неразрешена 
промяна в ползването и собствеността върху обходен път N8 
Watergrasshill – инфраструктура, съфинансирана със средства 
от ЕФРР

   PE 400.340/REV. II
   FdR 789329

53. № 394/2007, внесена от Peter Welz, с германско гражданство, 
относно политиката на Шведската касова служба за издаване 
на документи за самоличност на лица, които не са шведски 
граждани

   CM– PE 428.013
   FdR 789356

54. № 703/2007, внесена от Mary Fitzpatrick, с ирландско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение в Ирландия на 
Директива 1999/70/EО на Съвета относно рамково споразумение 
за срочната работа

PE 405.826
FdR 720550

55. № 819/2007, внесена от Sean Smyth, с ирландско гражданство, 
относно неспазване на правилата за безопасност и 
предизвиканата от това трудова злополука, завършила със 
смърт

   CM– PE 411.967
   FdR 738823

56. № 87/2008, внесена от К. В. (с малтийско гражданство), 
относно преобразуването на срочните трудови договори в 
безсрочни 

   DV– PE 415.095
   FdR 750411

57. № 116/2008, внесена от Constant Verbraeken, с белгийско 
гражданство, относно положението в българските домове за 
сираци 

   CM– PE 414.130
   FdR 746191

58. № 151/2008, внесена от Aleksander Ruszczyk, с полско 
гражданство, относно дискриминация спрямо 
източноевропейски граждани на ЕС в Нидерландия

   CM– PE 428.018
   FdR 789361

59. № 416/2008, внесена от Gábor Somorjai, с унгарско 
гражданство, относно неправилното прилагане на 
нормативната уредба на Общността в социалната сфера и 
сферата на трудовото законодателство в Унгария

   CM– PE 416.504/REV
   FdR 790362

60. № 616/2008, внесена от Elizabeth Reidy, с полско и ирландско 
гражданство, относно налагане на възбрана върху неин 
недвижим имот в Ирландия

   CM– PE 428.022
   FdR 789367

61. N° 637/2008, внесена от Pawel Szczepanski, с полско 
гражданство, подкрепена от един подпис, относно безопасни 
спринцовки за еднократна употреба

   CM– PE 421,153
   FdR 770933
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62. № 640/2008, внесена от Giovanni Caruso, с италианско 
гражданство, относно отказ от страна на авиокомпания 
„Ryanair“ да признае притежаваната от него френска „carte de 
séjour“ (разрешение за пребиваване) като валиден документ 
за легитимация

   CM– PE 428.023
   FdR 789368

63. № 654/2008, внесена от Antonio Tait, с италианско 
гражданство, относно лошо качество на услугите на 
италианските пощи (Poste Italiane)

   CM– PE 418.076
   FdR 759790

64. № 954/2008, внесена от Marie Cole, с германско гражданство, 
относно твърдения за нарушаване на човешките права и 
дискриминация срещу нея самата и семейството й

   CM– PE 428.030
   FdR 789376

65. № 1114/2008, внесена от г-н David Vallespi i Ros, с испанско 
гражданство, относно отказ на достъп до информация във 
връзка с планираното трасе на високоскоростния влак 
Барселона—Мадрид (AVE)

   CM– PE 428.036
   FdR 789413

66. № 1115/2008, внесена от Wolf Zubrytzki, с германско 
гражданство, относно равно третиране на хора, ползващи 
инвалидни колички

    CM– PE 428.037
    FdR 789414

67. № 1332/2008, внесена от г-н Padraig Geraghty, с италианско 
гражданство, относно важността от запазване на самолетните 
полети, свързващи летищата Шанън и Хийтроу

   CM– PE 424.024
   FdR 784438

68. № 1514/2008, внесена от Boris Galonske, с германско 
гражданство, относно предполагаеми нарушения на 
принципа на ЕО за свободно движение на стоки

    CM– PE 428.053
    FdR 789446

69. № 1578/2008, внесена от H. L., с австрийско гражданство, 
относно дълговете на австрийската авиокомпания AUA

    CM– PE 428.054
    FdR 789447

70. № 1602/2008, внесена от Gennaro Sepe, с италианско 
гражданство, от името на „Paradise S.A.S.  di Sepe Gennaro & 
C“, относно прекатегоризирането на пунктовете за продажба 
на тютюневи изделия в барове и обратното

    CM– PE 428.056
    FdR 789450

71. № 1659/2008, внесена от Dieter Zissner, с германско 
гражданство, от името на 39 700 лица, живеещи в близост до 
пътища B1, B9, B39, A61 в областта Pamina, относно 
рисковете за здравето от шум и прахови частици на B9, B39 и 
A6 в Германия

    CM– PE 428.058
    FdR 789453
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72. № 1668/2008, внесена от Rudolf Brockmann, с германско 
гражданство, относно замърсяване на въздуха в Испания, 
предизвикано от палене на огън на открито в земеделски 
земи

    CM– PE 428.059
    FdR 789454

73. № 1739/2008, внесена от Adriana Palleni, с италианско 
гражданство, от името на Comitati Cittadini Indipendenti, 
относно неблагоприятното въздействие върху околната среда 
и замърсяването, причинени от движението на превозни 
средства в историческия център на Minerbio (Италия) 

    CM– PE 428.066
    FdR 789461

74. № 1746/2008, внесена от Maksim Reva, с естонско 
гражданство, относно правото на глас при европейски избори 
на лица с неопределено гражданство, които живеят в Естония 

    CM– PE 428.067
    FdR 789462

75. № 1748/2008, внесена от г-жа Xenia Burlaca, с румънско 
гражданство, относно невземането предвид на нейното 
румънско гражданство при изчисляването на таксите за 
обучение от Университета в Единбург 

   PETI20091103_sir
   1748-08_EN
   + ltScot1748-08_EN

76. № 1770/2008, внесена от Joseph Kiefer, с люксембургско 
гражданство, относно забавянето при прилагането в 
Люксембург на Директива 77/187/ЕИО на Съвета относно 
сближаването на законодателствата на държавите-членки във 
връзка с гарантирането на правата на работниците и 
служителите при прехвърляне на предприятия, стопански 
дейности или части от предприятия или стопански дейности

   CM– PE 428.069
   FdR 789464

77. № 1784/2008, внесена от г-н Shina Memud, с нигерийско 
гражданство, жител на Румъния, относно предполагаемо 
нарушаване от страна на Обединеното кралство на Директива 
2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на 
членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите-членки

   CM– PE 428.070
   FdR 789465

78. № 1862/2008, внесена от Sancho Rodríguez Villar, с испанско 
гражданство, относно признаването и потвърждаването на 
медицинската му специализация от испанските органи

   CM– PE 428.076
   FdR 789487

79. № 1879/2008, внесена от г-н Chris Robillard, с британско 
гражданство, подкрепена от 1 560 подписа, относно неговото 
противопоставяне срещу предоставянето на средства на ЕС 
за проект, насочен към сливане на Dartington College of Arts с 
University College Falmouth

   CM– PE  428.077
   FdR 789488

80. № 13/2009, внесена от Julio César de Oliveira Lopes, с 
португалско гражданство, относно разпоредбите във връзка с 
принципите на законност и пропорционалност на 

   CM– PE 428.079
   FdR 789492
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престъплението и наказанието, установени в член 49 от 
Хартата на основните права на Европейския съюз

81. № 23/2009, внесена от Simon Collyer, с британско 
гражданство, от името на Организация за справедливост, 
относно справедливото третиране на безработни лица 

   PETI20091103_sir
   23-09_EN
+ ltEMPL23-09_EN

82. № 26/2009, внесена от Bojan Navonik, със словенско 
гражданство, относно проблеми с неговите помощи за 
безработица в Австрия

   CM– PE 428.080
   FdR 789494

83. № 82/2009, внесена от D.O., с нидерландско гражданство, 
относно ограниченията и цензурирането на интернет от 
нидерландските органи на съдебната власт

   CM– PE 428.082
   FdR 789496

84. № 110/2009, внесена от Gerlinde Rogatsch и Florian Kreibach, с 
австрийско гражданство, от името на „ÖVP Landtagsklub“, 
относно Регламент (ЕО) № 2252/2004 относно стандартите за 
отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в 
паспортите и документите за пътуване, издавани от 
държавите-членки

   CM– PE 428.084
   FdR 789498

85. № 114/2009, внесена от A.R., с италианско гражданство, 
относно двойно данъчно облагане

   CM– PE 428.085
   FdR 789499

86. № 118/2009, внесена от Stefan Kohler, с германско 
гражданство, относно мерките на авиолиниите, насочени към 
безопасността на бебета и деца под двегодишна възраст

   CM– PE 428.086
   FdR 789500

87. № 0137/2009, внесена от Jürgen Gose, с германско 
гражданство, относно забраната за тютюнопушене в хотелите 
и на местата за хранене 

   CM– PE 428.088
   FdR 789503

88. № 161/2009, внесена от Augusto Spadini, с италианско 
гражданство, относно дискриминация на основание възраст

   CM– PE 428.092
   FdR 789507

89. №  170/2009, внесена от Malgorzata Pomaranska-Bielicka, с 
полско гражданство, относно отмяна на самолетен полет от 
София до Варшава и неизпълнение на Регламент (ЕО) № 
261/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно 
създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на 
пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо 
закъснение на полети

   CM– PE 428.094
   FdR 789509
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90. № 0216/2009, внесена от Lenka Hlochova, с чешко 
гражданство, относно непризнаването в Германия на нейното 
британско и чешко средно образование във връзка с 
кандидатура за продължаване на образованието в Германия

   CM– PE 428.097
   FdR 789512

91. № 253/2009, внесена от Anni Weiler, с германско 
гражданство, от името на „Arbeitswelt - Working World “, 
относно разпоредбите за плащане на правни разноски от 
малки предприятия във връзка със случай, разгледан от Съда 
на Европейските общности

   CM– PE 428.102
   FdR 789528

92. № 261/2009, внесена от г-н Callisto Genco, с люксембургско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение от 
Люксембург на европейското законодателство в областта на 
достъпа до информация във връзка с инсталацията на 
сателитна чиния 

   CM– PE 428.104
   FdR 789530

93. № 281/2009, внесена от Gordon Edwin Hall, с британско 
гражданство, относно проблем с британските органи за 
вътрешни приходи

   CM– PE 428.105
   FdR 789531

94. № 289/2009, внесена от г-н H. Saarinen, с финландско 
гражданство, относно правото му да се възползва от 
финансовата помощ за хора, търсещи работа (Job Seeking 
Allowance) в Швеция 

   CM– PE 428.106
   FdR 789532

95. № 304/2009, внесена от Ciprian Filip, с румънско гражданство, 
относно дискриминационно отношение спрямо румънски 
граждани, пребиваващи в Италия

   CM– PE 428.109
   FdR 789535

96. № 308/2009, внесена от Tobias King, с британско 
гражданство, относно предполагаеми нарушения на Кодекса 
на Общността за режима на движение на лица през границите 
(Кодекс на шенгенските граници) от страна на белгийската 
гранична полиция

   CM– PE 428.110
   FdR 789536

97. № 309/2009, внесена от Theresa Leblanc, с шведско 
гражданство, от името на сдружение „Gaskunder 2700“, 
относно прекратяването на снабдяването с газ на район на 
Стокхолм

   CM– PE 428.111
   FdR 789537

98. № 363/2009, внесена от Paolo Cacciavillani, с италианско 
гражданство, относно членове на Европейския парламент, 
които са осъждани
и 
№ 686/2009, внесена от Stefano Molteni, с италианско 
гражданство, относно изменение на правилата за избор на 
членове на ЕП

   PETI20091103_sir
   363-09_EN
   686-09_EN
   +
   PETI20091103_AFCO
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99. № 591/2009, внесена от Klaus Samer, с германско 
гражданство, относно липсата на професионализъм в 
телефонните услуги в Информационното бюро на 
Европейския парламент в Берлин

   PETI20091103_sir
   PETI20091103_lt
   Berlin591-09_DE

o O o

100. Дата и място на следващото заседание
 1 декември 2009 г.,  15.00 – 18.30 ч.
 2 декември 2009 г.,  9.00 – 12.30 ч.


