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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2010)0181_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Сряда 27 януари 2010 г., 15.00−18.30 ч.
Четвъртък 28 ануари 2010 г., 9.00−12.30 ч.

Брюксел

Зала JAN  2Q2

1. Приемане на проект на дневен ред (1) PE 438.241
FdR 802051

Одобрение на протоколите на заседанията от:
   -  3-4  ноември  2009 г.

PV– PE 430.575
FdR 795142
+приложения

   -  30  ноември  2009 г. PV- PE 430.882
FdR 798096

2.

   -  1-2  декември  2009 г. PV– PE 430.919
FdR 798639
+приложения

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

*** Време за гласуване ***

5. Становище относно Solvit ((IMCO)
(2009/2138 (INI))

Докладчик:  BUSUTTIL  (EPP)
- разглеждане на предложения за изменения
- приемане на проектостановище

    PA– PE 430,779
    FdR 797200

    AM- PE 430.886
    FdR 800717

*** Край на гласуването ***

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

Здраве и безопасност

6. N°  710/2008 , внесена от г-н Peter Downes, с ирландско 
гражданство, относно стандартите за безопасност за каски за 
ездачи
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM-O– PE 418.081
   FdR 759796

Околна среда

7. N°  161/2006, внесена от Dan Brennan, с ирландско 
гражданство, относно замърсяване на околната среда в 
Килкени (Ирландия) и неговото въздействие върху местното 
животновъдство 
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM-O–
   PE 380.904/REV
   FdR 679798

8. N°  992/2008 , внесена от Ger и Bridget McLaughlin, с 
британско гражданство, относно съдействие за проучване на 
причините за необичайно големия брой неизяснени смъртни 
случаи в стадото им от овце

   CM-O– PE 421.180
   FdR 770979

Конкуренция

9. N°  454/2009, внесена от Wendy Clark, с британско 
гражданство, от името на Port Services (Invergordon) Ltd. 
относно предполагаема злоупотреба с господстващо 
положение от страна на пристанищния орган на Cromarty 
Firth (Шотландия)

   CM– PE 428.123
   FdR 789549



OJ\802051BG.doc 3/12 PE438.241v01-00

BG

(в присъствието на вносителите на петицията)

N°  959/2004 внесена от Roberto Jacchia с италианско 
гражданство, подкрепена от 146 подписа, срещу 
италианското законодателство, административна и съдебна 
практика във връзка със залаганията върху резултатите от 
спортни състезания
и

   CM-O–
   PE 370.032/REV. III
   FdR 742551

10.

№ 142/2009, внесена от R.A.J., с италианско гражданство, 
подкрепена с два други подписа, относно намеса във връзка 
със залаганията в Атина и Солун
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 428.090
   FdR 789505

Закрила на детето

11. N°  543/2009 , внесена от Kees van Beek, с нидерландско 
гражданство, относно предполагаемо незачитане на 
законодателството на ЕС от страна на Съвета за закрила на 
децата и Бюрото за закрила на младежта в Нидерландия
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 430.515
   FdR 794576

Основни права

12. N°  901/2008 , внесена от David Skinner, с британско 
гражданство, от името на Християнската асоциация за защита 
на интересите на собствениците на предприятия, относно 
основното право на „свобода на несдружаване“
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 421.175/REV
   FdR 797214

Гражданска инициатива

13. Размяна на мнения относно Европейска гражданска 
инициатива
(Зелена книга на Европейската комисия относно Европейска 
гражданска инициатива - COM(2009) 622 окончателен)
(в присъствието на вносителите на асоциации)

   
   

* * *
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28  януари  2010 г.,   9.00 – 12.30 ч.

от  9.00.  до  10.00     (при закрити вратa)

14. Заседание на координаторите

***********

в 10 ч.

15. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите 

16. Становище относно биологичното разнообразие
(2009/2108(INI))

Докладчик:  BOSTINARU  (S&D)
- първа размяна на мнения

    PA– PE 438.222
    FdR 801922

Околна среда

Изказване на представител на италианското национално 
правителство и на представител на регионалното 
правителство
относно въпросите, повдигнати в следните петиции:

№ 683/2005, внесена от Vincenzo Marmora, с италианско 
гражданство, от името на гражданска група за действие 
„Campagna nostra“, която се противопоставя на откриването 
на площадка за депониране на отпадъци

   WQ

   CM_O–
   PE 374.295/REV. III
   FdR 755998

№ 31/2006 от Giampiero Angeli, с италианско гражданство, с 
21 подписа, за сериозни рискове за здравето, причинени от 
диоксини резултат от изхвърлянето на отпадъци

   CM_O–
   PE 376.541/REV. III
   FdR 757322

17.

N°  26/2007 , внесена от Monica Sepe, с италианско 
гражданство, от името на комитета „Serre per la vita“ срещу 
сметище за твърди градски отпадъци
и
№ 756/2007, внесена от Giovanni Roviello, с италианско 
гражданство, относно протест срещу депо за отпадъци, което 
застрашава общественото здраве и подпочвените водни 
ресурси
и

   CM_O– PE 416.398
   FdR 757601
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N°  789/2007, внесена от Gigliola Izzo, с италианско 
гражданство, относно протест срещу екологичното депо за 
отпадъци от горивни таблетки в близост до земеделски земи 
и жилищни райони
и
N°  910/2007, внесена от Francesco Di Pasquale, с италианско 
гражданство, относно екологичната криза в Campania
и
N°  991/2007, внесена от Vincenzo Gala, с италианско 
гражданство, който изисква въвеждането на система за 
разделно събиране на отпадъци в региона на Кампания
и
N°  12/2008, внесена от г-н Francesco Miglino, с италианско 
гражданство, от името на Partito Internettiano, относно 
ситуацията във връзка с депонирането и преработването на 
домакински отпадъци в Неапол и областта Кампания в 
Италия
и
N°  16/2008, внесена от F.C., с италианско гражданство, 
относно кризата с битовите отпадъци в Кампания (Италия)
и
N°  209/2008, внесена от Sebastiano Perrone, с италианско 
гражданство, относно кризата с унищожаването на отпадъци 
и демократичните права на постоянно пребиваващите лица в 
Мариляно, близо до Неапол
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
N°  347/2008, внесена от Tommaso Esposito и Virginia 
Petrellese, с италианско гражданство, от името на Гражданска 
група за действие срещу инсталациите за изгаряне на 
отпадъци, относно съоръжение за изгаряне на отпадъци в 
Accerra (близо до Неапол), Италия
(в присъствието на вносителя на петицията)

№ 587/2007, внесена от Marina Salvadore, с италианско 
гражданство, относно сериозния здравен проблем в Campania 
и отговорността на регионалните и местните органи на 
управление

   CM_O–
   PE 405.818/REV
   FdR 756003

N°  1082/2008, внесена от Raffaele Pacilio, с италианско 
гражданство, относно незаконно изгаряне на автомобилни 
гуми и други отпадъци в областта на Неапол (Италия)

   CM_O– PE 421.182
   FdR 770981

№ 396/2009, внесена от Salvatore Fatone, с италианско 
гражданство, подкрепена със 152 подписа, относно 
водопречиствателна инсталация в Cuma-Licola, Италия

  CM–PE 429.645/REV
   FdR 797132
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№ 1223/2009, внесена от Daniele Giove, с италианско 
гражданство, относно проблем със замърсяването на 
околната среда в Casalnuova di Napoli, Италия

   PETI20091001_sir
   1223-09_EN

18. N°  955/2008, внесена от Ferdinando Kaiser, с италианско 
гражданство, относно местоположението на депо за отпадъци 
в Chiaiano (Италия)
и
N°  1011/2008, внесена от A.S., с италианско гражданство, 
относно депо за отпадъци в Chiaiano, разположено до Неапол, 
Италия

   CM_O– PE 421.176
   FdR 770975

19. № 260/1999, внесена от Daniel Pequeño Prado, с испанско 
гражданство, с над 4 000 подписа, относно станция за 
пречистване на градски отпадъчни води във Vigo, изградена 
със средства от фондове на общността
(в присъствието на вносителите на петицията)
и
№ 462/2006, внесена от „Plataforma Pola Defensa da Ría de 
Vigo“, с испанска регистрация, относно опазването на 
галицийското крайбрежие, по-специално на залива Vigo, от 
замърсяване и екологични щети
(в присъствието на вносителите на петицията)
и 
N°  138/2009, внесена от Antonio Lores Franco, с испанско 
гражданство, от името на San Simón Bay Conservation 
Platform, относно замърсяването на естуара на река Виго 
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM-O–
   PE 287.092/REV. VIII
   FdR 782509

   PETI20100127_sir
   138-09_EN

20. N°  1380/2007, внесена от г-н Javier Gomez Gonzalez, с 
испанско гражданство, относно предполагаеми нарушения на 
законодателството на ЕО по отношение на достъпа до 
информация и пречистването на градски отпадъчни води във 
връзка с дейността на дружество „Emasagra“ (Гранада, 
Испания)

    CM–PE 414.063/REV
    FdR 794523

21. № 468/2007, внесена от Jan Terkel Nielsen, с датско 
гражданство, относно нарушение на правилата на ЕС в 
областта на околната среда във връзка с проект за строеж на 
ваканционни вили в Дания

   CM-O–
   PE 402.618/REV
   FdR 782457
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22. № 553/2007, внесена от Krystyna Kowalska, с полско 
гражданство, относно нарушението от страна на полските 
власти на директива 96/62/ЕО на Съвета относно оценката и 
управлението на качеството на околния въздух, и на 
директива 99/30/ЕО на Съвета от 22 април 1999 г. относно 
пределно допустимите стойности за серен двуоксид, азотен 
двуоксид и азотни оксиди, прахови частици и олово в 
околния въздух

   CM-O–
   PE 404.447/REV
   FdR 782459

23. N°  230/2009, внесена от Spiridon Andriopoulos, с гръцко 
гражданство, относно неспазването от страна на гръцките 
органи на Решение 2007/365/ЕО на Комисията относно 
спешни мерки с цел предотвратяване на въвеждането и 
разпространението в Общността на Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier)

   CM-O– PE 427.088
   FdR 786480

* * *

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

24. N°  685/2004 внесена от Eusebio Ortega Villalvilla с испанско 
гражданство,от името на сдружение на жителите „San Andrés 
de los Tacones“, подкрепена от един подпис, относно 
предполагаемо нарушение на законодателството на ЕС във 
връзка с изграждането на индустриална зона

   CM– PE 362,774/REV
   FdR 797155

25. N°  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

   CM-O
   PE 372.036/REV. II
   FdR 782442

26. № 969/2005, внесена от Antero Oliveira Resende, с 
португалско гражданство, от името на „PCP/PEV“ (Coligação 
Democrática Unitária), относно случай на замърсяване на 
околната среда в Santa Maria da Feira

   CM– PE 407,947/REV
   FdR 797156
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27. N°  978/2005, внесена от Dietmar Bieber, с германско 
гражданство, относно предполагаемо несъобразяване на 
Германия с Директива 90/396/ЕИО на Съвета за сближаване 
на законодателствата на държавите-членки относно уреди, 
използващи газообразни горива (газови уреди)

   CM–
   PE 378,479/REV. II
   FdR 797158

28. № 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.

   CM–
   PE 388.748/REV. III
   FdR 797160

29. N°  465/2006, внесена от Juan de Dios Gutierrez Cogolor, с 
испанско гражданство, от името на „Asociacion Comunidad de 
Vecinos Urb. Velle del Sol Sector XXX“, относно качеството на 
питейната вода в Mutxamel (Испания) 

   CM– PE 419,970/REV
   FdR 797161

30. N°  480/2006 внесена от Barbara Kohnke, с полско 
гражданство, подкрепена от 15 подписа, относно 
неблагоприятното въздействие върху околната среда на 
ветрогенераторен парк в района на град Puck

   CM– PE 390.694/REV
   FdR 797162

31. № 745/2006, внесена от Marta Brzozowska, с полско 
гражданство, от името на „Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków“ относно защитата на белия щъркел (Сiconia 
ciconia) в област Warminsko-Mazurskie, североизточна Полша

   CM–
   PE 392,212/REV. III
   FdR 797163

32. N°  0507/2007, внесена от Петко Ковачев, с българско 
гражданство, подкрепена с три подписа, срещу финансиране 
от страна на Общността на проект за автомагистрална 
инфраструктура

   CM-O–
   PE 400.363/REV
   FdR 777476

33. № 980/2007, внесена от Torkild Todsen, с датско гражданство, 
от името на „Borgergruppen“ (гражданска група), относно 
проекта за изграждане на магистрала между Kiplev и 
Sønderborg в Дания

   CM-O–
   PE 411.974/REV
   FdR 782465

34. N°  1039/2007, внесена от Giuseppe Lipari, с италианско 
гражданство, от името на комитета „Construiamo il domani“ 
(„Да градим бъдещето“), относно твърдение за нарушение на 
основното право на образование във връзка с достъпа до 
Факултета по медицина и стоматология в Италия

    CM– PE 430.776
    FdR 797169

35. N°  1238/2007, внесена от Fabienne Martinie, с френско 
гражданство, от името на „PADI EUROPE“, относно 
признаване на квалификации на чуждестранни водолази във 
Франция

   CM–
   PE 414,261/REV. II
   FdR 797185
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36. N°  262/2008, внесена от Juan Gamero Egea, с испанско 
гражданство, от името на „Comision de Representantes de 
Sociedades Cooperativas del Plan Almonte Marismas“, относно 
опазване на екосистемата на национален парк „Doñana“ 
(Андалусия)

   CM– PE 416,478/REV
   FdR 797192

37. N°  0339/2008, внесена от Joachim Schubert, с германско 
гражданство, относно обстоятелството, че Германската 
федерална въздухоплавателна служба не е взела под 
внимание жалби за нарушения на Регламент (EО) 261/2004 

   CM– PE 415,112/REV
   FdR 797195

38. N°  0403/2008, внесена от Бойко Стоянов, с българско 
гражданство, относно призив за създаване на дългосрочна 
нормативна уредба за отговорностите на различните 
заинтересовани страни в областта на животновъдството и 
прилагането на селскостопанските политики в Република 
България 

   CM– PE 416,502/REV
   FdR 797196

39. N°  515/2008, внесена от Giancarlo Albera (с италианско 
гражданство), от името на организацията „Coordinamento dei 
Comitati Cittadini“, относно американска военна база край 
Виченца (Италия)

   CM– PE 423,643/REV
   FdR 797202

40. N°  675/2008 , внесена от Ehrhardt Bekeschus, с германско 
гражданство, относно Директивата за застрахователното 
посредничество, относно банковата криза и образованието на 
персонала в областта на финансовите услуги

   CM-O–
   PE 418.078
   FdR 759792

41. N°  716/2008, внесена от г-н Luis Cerillo Escudero, с испанско 
гражданство, от името на Ecologistas en Accion de Valencia, 
относно твърдения за нарушения на Директива 85/337/ЕО 
относно оценката на въздействието върху околната среда във 
връзка с проекта за изграждане на писта за Формула 1 във 
Валенсия

   CM– PE 430,780
   FdR 797223

42. N°  1050/2008, внесена от Ernesto Cesarini, с италианско 
гражданство, подкрепена от 40 подписа, относно 
електроцентрала на въглища в близост до Civitavecchia и 
Montalto di Castro (Италия)

   CM– PE 423,917/REV
   FdR 797215

43. N°  1077/2008, внесена от г-жа Véronique Robert, с френско 
гражданство, относно проекта за метанов терминал „Pegaz“ и 
неговото негативно влияние върху устието на Gironde и 
района Médocи
N°  1133/2008, внесена от г-жа Françoise Bourgnon, с френско 
гражданство, относно проекта за метанов терминал Pegaz и 
неговото негативно влияние върху устието на река Gironde и 
района Médoc 

   CM– PE 424,008/REV
   FdR 797216
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и
N°  1333/2008, внесена от J.P.Robert, с френско гражданство, 
относно предложението за изграждане и въвеждане в 
експлоатация на терминал за втечнен природен газ в устието 
на р. Gironde, близо до Le Verdon-Médoc
и
N°  1585/2008, внесена от г-жа Josiane Nouvel, с френско 
гражданство, относно проекта за метанов терминал Pegaz и 
неговото негативно влияние върху устието на река Gironde и 
района Médoc

44. N°  1334/2008, внесена от Васил Кадринов, с българско 
гражданство, подкрепена с 509 подписа, относно 
замърсяването с метали на водата и почвата в българското 
село Поибрене

   CM-O–
   PE 426.984
   FdR 785715

45. N°  1669/2008 , внесена от Klaus Samer, с германско 
гражданство, относно монопола на Deutsche Telekom върху 
пазара на фиксирани мрежи и лошата му политика на 
обслужване на клиенти

    CM– PE 430,783
    FdR 797227

46. N°  1679/2008 , внесена от G. H., с германско гражданство, 
относно търсенето на работа в чужбина и запазването на 
правото на обезщетение

   CM– PE 430,784
   FdR 797228

47. N°  1723/2008 , внесена от Eleni Popori, с гръцко гражданство, 
относно дискриминация, основаваща се на възраст, във 
връзка с наемане на лекар в гръцката пристанищна полиция

   CM– PE 430,785
   FdR 797229

48. N°  52/2009, внесена от Francesco Zurlo, с италианско 
гражданство, от името на „Verdi Crotone - Comitato Vertenza 
Ambientale Provincia di Crotone“ (комисията по околна среда 
на Crotone), относно замърсяването с отпадъци в Crotone, 
недостатъчния достъп до информация и принципа 
„замърсителят плаща“

    CM– PE 430,787
    FdR 797231

49. N°  164/2009 , внесена от M.A., с германско гражданство, 
относно твърдения за несъответствие между германския 
закон Hartz IV и Европейската социална харта

    CM– PE 430,790
    FdR 797236

50. N°  446/2009 , внесена от María Pico Primoy, с испанско 
гражданство, относно разширяването на индустриалната зона 
във Vilar do Colo, Fene, La Coruña (Испания)
и
N°  481/2009, внесена от Juan José Cabana Rey, с испанско 
гражданство, от името на Асоциацията за защита на река Баа 
(Association for the Protection of the Baa River), относно проект 
за разширяване на индустриалната зона Vilar do Colo във 

    CM– PE 430,794
    FdR 797241
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Fene (La Coruña)

51. N°  477/2009, внесена от Valentina della Santa, с италианско 
гражданство, относно проблеми с разрешително за 
пребиваване в Италия

   CM– PE 430,795
   FdR 797242

52. N°  565/2009, внесена от Giorgio Tommasi, с италианско 
гражданство, от името на Consorzio Tutela Vini Bardolino 
DOC, подкрепена от 1550 подписа, относно вината

   CM– PE 428.126
   FdR 789552

53. N°  585/2009, внесена от Samuel Martín-Sosa Rodríguez, с 
испанско гражданство, от името на Ecologistas en Acción, 
относно изграждането на голф игрище в Мелила с 
европейски средства

    CM– PE 430,798
    FdR 797245

54. N°  589/2009, внесена от Jean-Philippe Ducart, с белгийско 
гражданство, от името на Test Achats asbl, подкрепена от 1 
подпис, относно нарушението на правото на защита на 
частната собственост на акционерите на банка FORTIS

   CM– PE 430.519
   FdR 794581

55. N°  621/2009, внесена от Johann Daniel, с германско 
гражданство, относно вноса на цигари от трети страни

    CM– PE 430,805
    FdR 797252

56. № 623/2009, внесена от D.A., с германско гражданство, 
относно двойното данъчно облагане в Нидерландия и 
Германия

    CM– PE 430,806
    FdR 797253

57. N°  633/2009, внесена от Isabel Leite , с португалско 
гражданство, относно назначаването на неквалифицирани 
помощник-преподаватели, в Европейското училище в 
Люксембург  

   CM– PE 430,818
   FdR 797384

58. N°  639/2009, внесена от Hans Peter, с германско гражданство, 
относно искане за преразглеждане на Регламент 684/92/ЕО, 
по-специално по отношение на документите, необходими при 
превоз на пътници с автобус

   CM– PE 430,819
   FdR 797386

59. N°  664/2009, внесена от Fernando Prieto-Ruiz, с испанско 
гражданство, от името на френската и италианската 
национални конфедерации на лозарите и производители на 
вино относно предложеното прилагане на разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно вино „розе
и
N°  718/2009, внесена от Jacques Barbier, с белгийско 
гражданство, от името на кампанията „Couper n'est pas rosé“, 

   CM– PE 430.521
   FdR 794583
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в защита на виното „розе“ 

60. N°  707/2009, внесена от Sylvia van der Weg, с нидерландско 
гражданство, относно последиците от въвеждането на еврото

   CM– PE 430,821
   FdR 797389

61. № 721/2009, внесена от J.K., с германско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение от страна на Федерална 
република Германия на разпоредби относно свободното 
движение на стоки в Европейския съюз 

   CM– PE 430,822
   FdR 797391

62. N°  0744/2009, внесена от Martina Moritz, с германско 
гражданство, относно таксите за радио и телевизия в 
Германия

   CM– PE 430,823
   FdR 797392

63. N°  764/2009, внесена от Günther Heinfred, с германско 
гражданство, относно прилагането в Германия на Регламента 
относно времето на управление на моторно превозно 
средство в сектора на автомобилния транспорт

   CM– PE 430,824
   FdR 797394

64. N°  765/2009, внесена от E. T., с германско гражданство, 
относно признаването на придобитите от него пенсионни 
права в източногерманското железопътно дружество 
„Deutsche Reichsbahn“

   CM– PE 430,825
   FdR 797396

o O o

65. Дата и място на следващото заседание
 23  февруари  2010 г.,  9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч.


