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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2010)182_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

вторник, 23 февруари 2010 г., 9.00−12.30 ч. и 15.00−18.30 ч.

Брюксел

Зала ASP A3G-3

от 9.00 до 10.30 ч.    (при закрити врата)

1. Заседание на координаторите

***********

в 10.30 ч.

2. Приемане на проект на дневен ред (1) PE 439.108
FdR 804827

_________________________
(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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3. Одобрение на протокола от заседанието от:
   27-28 януари 2010 г.

PV– PE 438.476
FdR 803762
+приложения

4. Съобщения на председателя

5. Разни въпроси

6. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

7. Становище относно биологичното разнообразие
 (2009/2108(INI))
Докладчик:  BOSTINARU  (S&D)
- разглеждане на проектостановище

    PA– PE 438.222
    FdR 801922

8. Доклад относно проучвателната мисия в Huelva (2010)
- предварителни резултати - устен доклад

В присъствието на представители на Европейската комисия

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

Околна среда

9. N°  878/2007,  внесена от г-н Pedro Garcia Moreno, с испанско 
гражданство, от името на Asociación de Naturalistas del Sureste 
(ANSE), относно предполагаемо нарушение на европейското 
законодателство за околната среда от страна на регионални и 
местни органи в автономна провинция Murcia (Испания)

   CM– PE 430.489
   FdR 794539

10. N° 1322/2007, внесена от Yolanda Díaz Pérez, с испанско 
гражданство, от името на Izquierda Unida de Galicia 
[Обединена левица на Галисия], Jesús Ignácio Caselas Pérez, от 
името на Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de
Ferrol, подкрепена от четири подписа, и Bernardo Bastida 
Sixto, от името на Cofradía de Pescadores de Ferrol [Сдружение 
на рибарите във Ферол] относно въвеждането в експлоатация 

   CM– PE 429.587
   FdR 792076
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на инсталация за регазификация в Mugardos, Ла Коруня
(в присъствието на вносителя на петицията)

11. 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 803744

N° 482/2009, внесена от Suzanne Wyatt, с британско 
гражданство, подкрепена от 792 подписа, относно проблеми, 
пред които са изправени собствениците на недвижимо 
имущество в Испания
и
N°  484/2009, внесена от José Alberto Escolar, с испанско 
гражданство, относно сектора на недвижимата собственост в 
Испания

    CM– PE 438.298
    FdR 802732

N°  933/2007, внесена от г-жа Ruth J. Genda, с британско 
гражданство, относно проблеми, свързани с връщането на 
депозита й в Banco Popular Hipotecario за покупката на 
апартамент в Elviria (Marbella, Испания), след прекратяване 
на договора от строителния предприемач

   CM– PE 421.488
   FdR 777511

12.

N°  42/2009, внесена от Yvonne Hewitt, с британско 
гражданство, подкрепена от 5 подписа, относно загубата на 
банкови гаранции във връзка с депозити за строителни 
проекти в Испания 

    PETI20100223_
    sir42-09_EN

* * *

в 15.00 ч.

Дискриминация

13. N°  1737/2008, внесена от лорд Richard Inglewood DL, с 
британско гражданство, относно дискриминационния 
характер на Правилника за лишаване от право на участие в 

    PETI20100223_
    sir1737-08_EN
    + Становище AFCO 
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Камарата на лордовете на членове на Европейския парламент 
от 2008 г. относно статуса на перове, избрани за членове на 
Европейския парламент

    + emailUK 

Околна среда

14. N°  539/2007, внесена от Barry Curtin, с британско 
гражданство, от името на Watergrasshill Community 
Association, относно предполагаеми нарушения на 
законодателството на ЕО във връзка с решението на съвета 
на Корк да позволи добивни дейности от водоносен пласт с 
регионално значение
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 402.626
    FdR 708907

15. N°  1282/2007, внесена от Rémi Sallé, с френско гражданство, 
от името на 4CASP Association, относно въздействието върху 
околната среда на проекта за мост през р. Лоара, източно от 
Орлеан, в рамките на околовръстния път на Орлеан („le grand 
contournement“)
(вероятно в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 376.453
    FdR 777276

16. № 551/2008, внесена от Olivier Pereon, с френско 
гражданство, от името на профсъюза на работещите в 
соленищата, относно предполагаеми нарушения на 
Директива 92/43/ЕИО във връзка с издаването на 
разрешително за строеж в съседство със защитената зона 
НАТУРА 2000 в Guerande
(вероятно в присъствието на вносителя на петицията)

    CM–PE 423.646/REV
    FdR 789340

17. № 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

18. № 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

19. N°  832/2008, внесена от Anton Huber, с германско 
гражданство, изискваща блокирането на финансиране за 
изследователската програма относно плаваемостта на р. 
Дунав и в частност отсечката между Щраубинг и Филсхофен

    CM– PE 423.667
    FdR 777626
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20. N°  669/2006, внесена от I. K., с гръцко гражданство, 
подкрепена от 2 подписа, относно замърсяването на остров 
Spetses в Гърция

   CM–
   PE 390.341/REV. II
   FdR 791826

21. № 78/2007, внесена от Mavroudis Voridis, с гръцко 
гражданство, относно изграждането на депо за смет в част от 
източна Атика

   PE 396.614/REV. II
   FdR 777465

22. N°  742/2007, внесена от Andreas Varnakiotis, с гръцко 
гражданство, относно разполагането на депо за отпадъци в 
Achaia (Гърция)

   CM– PE 405.830/REV
   FdR 794516

23. N° 978/2008, внесена от Panagiotis Bouras, с гръцко 
гражданство, от името на общинския съвет на Megalopoli, 
относно неспазването от страна на гръцките органи на 
критериите и процедурите на ЕС относно изхвърлянето на 
отпадъци, във връзка с планирано депо за отпадъци в близост 
до Megalopoli, в гръцката област Peloponnese

   CM– PE 421.179
   FdR 770978

Признаване на квалификации

24. N°  6/2009, внесена от Jean Marie Taga Fosso, с френско 
гражданство, относно дискриминация, основана на 
гражданство, във връзка с отказа на британските органи да 
признаят степента му по фармация, получена във Франция
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
N°  1413/2009, внесена от AE, с испанско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация на основание 
гражданство във връзка с достъпа до професията „аптекар“ в 
Обединеното кралство 
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 427.081/REV
   FdR 802704

    PETI20100223_
    sir1413-09_EN

25. № 357/2006, внесена от M. 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

Здравеопазване 

26. N°  1221/2008, внесена от Sergio Niola, с италианско 
гражданство, относно телевизионните р е к л а м и  на 
лекарствени продукти в Италия

   CM– PE 424.017/REV
   FdR 789349
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27. N°  1325/2008, внесена от B.M., с италианско гражданство, 
относно дискриминационно законодателство, свързано с 
отпуските по болест в Италия 
и 
№  307/2009, внесена от Mirella Collina, с италианско 
гражданство, от името на Funzione Pubblica CGIL Imola, 
подкрепена от 1215 подписа, относно новото законодателство 
във връзка със заболяванията в Италия

   CM– PE 428.042
   FdR 789421

28. N°  439/2009, внесена от Elsa Aimone, с италианско 
гражданство, подкрепена от 86 подписа, относно пациенти с 
киста на Тарлов

   CM– PE 430.509
   FdR 794569
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Б. Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на писмения 
отговор на Комисията

29. N°  612/2004, внесена от Adam Bedkowski, с полско 
гражданство, относно опазване на биологичното 
разнообразие в Полша

   PE 357.721/REV. VII
   FdR 800186

N°  161/2005, внесена от Helmut Stolze, с германско 
гражданство, относно облагането на германски граждани, 
собственици на второ жилище в Италия

   PE 370.001/REV. IV
   FdR 800187

30.

N°  1223/2007, внесена от Marc Wisbey, с британско 
гражданство, относно преференциално данъчно третиране на 
италиански граждани при покупка на жилище в Италия

   PE 411.995/REV. IV
   FdR 800188

31. N°  930/2005, внесена от Marc Stahl, с германско гражданство, 
относно признаването в Германия на дипломи по 
физиотерапия, получени в Нидерландия

   PE 376.533/REV. VIII
   FdR 800189

N°  230/2006, внесена от Michael Reichart, с австрийско 
гражданство, относно признаването на обучение по 
медицина, доказано с документи за квалификации от две или 
повече държави-членки на ЕС или ЕИП

   PE 384.376/REV. III
   FdR 800190

32.

N°  239/2009, внесена от C.A., с германско гражданство, 
относно проблеми, пред които са изправени лекарите, 
завършили своето обучение в Австрия, които искат да 
получат допълнително специализирано медицинско обучение 
в друга държава-членка
и
N° 242/2009, внесена от Polat Aslan, с германско 
гражданство, относно проблеми, пред които са изправени 
лекарите, завършили своето обучение в Австрия, които искат 
да получат допълнително специализирано медицинско 
обучение в друга държава-членка
и
N° 323/2009, внесена от L.L, с австрийско гражданство, 
подкрепена от два подписа, относно проблеми, пред които са 
изправени лекарите, завършили своето обучение в Австрия, 
които искат да получат допълнително специализирано 
медицинско обучение в друга държава-членка
и
N° 755/2009, внесена от Peter Lercher, с австрийско 
гражданство, относно проблеми, пред които са изправени 
лекарите, завършили своето обучение в Австрия, които искат 
да получат допълнително специализирано медицинско 
обучение в друга държава-членка 
и

   PE 428.098/REV.
   FdR 800191
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N°  970/2009, внесена от J. B., с германско гражданство, 
подкрепена от 145 подписа, относно проблеми за лекарите, 
завършили своето обучение в Австрия, които искат да 
специализират в друга държава-членка

33. № 563/2007, внесена от Nikitas Giannakakis, с гръцко 
гражданство, за нарушенията от страна на гръцките органи на 
разпоредбите на решението на Комисията относно 
отпускането на държавна помощ на гръцките фермери, 
рибари и лица, заети с рибно стопанство, които са понесли 
щети от лошото време през зимата на 2001 - 2002 г.

   CM– PE 415.031/REV
   FdR 800201

34. N°  1245/2007, внесена от Fikri Coskun, с нидерландско 
гражданство, от името на асирийския народ, относно 
програма за подпомагане/помощ за асирийците в Европа

   CM– PE 431.092
   FdR 800220

35. N°  1340/2007, внесена от Pēteris Aiševskis, с латвийско 
гражданство, относно монопола на държавните фотоателиета 
при изготвянето на снимки за официални документи 

   CM– PE 431.093
   FdR 800221

36. N°  177/2008, внесена от Evangelou Stamatoglou, с гръцко 
гражданство, относно лицензите за търговия с растения

   CM– PE 431.115
   FdR 800280

37. N°  425/2008, внесена от Prodromos Enotiadis, с гръцко 
гражданство, от името на общинските органи в Кирей, 
относно нарушения на разпоредбите на ЕС, свързани с 
околната среда във връзка с изграждането на ТЕЦ с въглища 
в Мантуди, на гръцкия остров Евиа 

   CM– PE 416.505/REV
   FdR 800206

38. N°  1292/2008, внесена от Georgios Matagos, с гръцко 
гражданство, относно невключването от страна на гръцките 
органи в националното законодателство на Рамково решение 
2004/757/ПВР на Съвета за установяване на минималните 
разпоредби относно съставните елементи на наказуемите 
деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на 
наркотици

   CM– PE 424.023/REV
   FdR 800209

39. N°  1303/2008, внесена от Lukasz Czula, с полско 
гражданство, от името на адвокатска фирма „Zorawski - Czula 
– Wach”, относно неприлагането от страна на полските
органи на законодателни актове на ЕС във връзка със 
строителството на път във Варшава

   CM– PE 431.116
   FdR 800281

40. N°  1311/2008, внесена от P.G., с малтийско гражданство, 
относно конфликт на интереси във връзка с управлението на 
националния оператор и националния регулатор на 

   CM– PE 426.981
   FdR 785712
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минералните ресурси в Малта

41. N°  1428/2008, внесена от Daniela Caprino, с италианско 
гражданство, от името на Federazione Verdi Cosenza, относно 
употребата на силно замърсени отпадъци за строеж на 
училища, пътища и автомобилни паркинги в Crotone, Италия

   CM– PE 431.117
   FdR 800282

42. N°  1567/2008, внесена от Tobias Burnus, с германско 
гражданство, относно схемите за гарантиране за банкови 
клонове в Европейското икономическо пространство

   CM– PE 427.112
   FdR 786526

43. N°  1577/2008, внесена от Marek Brükne, с германско 
гражданство, от името на Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe 
Frankfurt am Main, относно последиците от срива на банката 
Lehman Brothers и създаването на фонд за ощетените в 
Европа 

   CM– PE 427.113
   FdR 786527

44. N°  102/2009, внесена от Eduardo Galguera García, с испанско 
гражданство, от името на Fuente Grande Association, относно 
отстраняването на прелеза на теснолинейната железопътна 
линия на FEVE в община Llanes, Asturias, Испания 

    CM– PE 431.119
    FdR 800284

45. N°  525/2009, внесена от Warren Griffiths, с британско 
гражданство, подкрепена от 210 подписа, относно закупуване 
на имот в Кипър

   CM– PE 430.514
   FdR 794575

46. N°  601/2009, внесена от Manuel Guazo Calderón, с испанско 
гражданство, от името на екологичната асоциация 
„Ecologistas en Acción”, относно въздействието на бъдещите 
работи по източния разтоварващ път Comillas в Cantabria 

   CM– PE 431.123
   FdR 800298

47. N°  607/2009, внесена от Rona Steffens, с германско 
гражданство, относно признаването в Германия на нейната 
нидерландска академична квалификация

   CM– PE 431.124
   FdR 800299

48. N°  705/2009, внесена от S.R.,  с британско гражданство, 
относно нередности във връзка с изпълнението на 
финансирания от ЕС проект „SIALON” в Гърция 

   CM– PE 431.125
   FdR 800300

49. N°  750/2009, внесена от г-н Benjamin Wilson, с британско 
гражданство, относно неправилното прилагане на Директива 
(ЕО) 2004/38 от страна на имиграционните служители на 
дъблинското летище

   CM– PE 431.128
   FdR 800303
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50. N°  779/2009, внесена от P. W., с германско гражданство, 
относно допълнителните такси върху покупките с кредитни 
карти зад граница

   CM– PE 431.100
   FdR 800238

51. N°  807/2009, внесена от Antonio Gagliardi, с италианско 
гражданство, от името на Associazione „Lotta inquinamento per 
la tutela dell'ambiente volturino ONLUS” относно 
електромагнитно замърсяване и заблуда от страна на 
публичните органи във Volturino 

    CM– PE 431.101
    FdR 800239

52. N° 817/2009, внесена от Lujan Navas Pérez, с испанско 
гражданство, относно положението на зъболекарите в 
Испания

    CM– PE 431.103
    FdR 800241

53. N°  839/2009, внесена от María Antonia Moro Ortigosa, с 
испанско гражданство, относно приравняването от страна на 
Министерство на образованието на дипломата й „Brevet de 
Technicien Superieur” за професионална квалификация 
секретар към удостоверение за професионално обучение по 
професия двуезичен секретар 

    CM– PE 431.105
    FdR 800260

54. N°  858/2009, внесена от Gerhard Weil, с германско 
гражданство, относно задължителното публикуване на 
счетоводните отчети на дружество с ограничена отговорност

   CM– PE 431.106
   FdR 800268

55. N° 870/2008, внесена от John Keogan, с ирландско 
гражданство, от името на „North East Against Incineration”, 
подкрепена с приблизително 7000 подписа, относно протест 
срещу планираното строителство на топло- и 
електроцентрала, работеща с биомаса в College Nobber 
(графство Мийт, Ирландия)

   CM– PE 420.031
   FdR 785683

56. N°  887/2009, внесена от Steven Worts, с британско 
гражданство, относно своеволното оттегляне на 
разрешително за строеж на къща на негов терен в Испания

   CM– PE 431.107
   FdR 800269

57. N°  925/2009, внесена от Joeri Hoste, с белгийско 
гражданство, относно работните практики на банките

   CM– PE 431.108
   FdR 800271

58. N°  933/2009, внесена от Christina Trancioveanu, с румънско 
гражданство, от името на транспортните организации FORT 
и APTE 2002, относно глоби, наложени от унгарските органи 
на чуждестранни транспортни дружества

   CM– PE 431.110
   FdR 800273
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59. N°  957/2009, внесена от S.T., с италианско гражданство, 
относно свободното движение на хора в Европа

   CM– PE 431.111
   FdR 800274

o O o

60. Дата и място на следващото заседание
  22  март 2010 г.,  15.00 – 18.30 ч.
  23  март 2010 г.,  9.00 – 12.30 ч. 


