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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2010)184_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

понеделник, 26 април 2010 г., 15.00−18.30 ч.
вторник, 27 април 2010 г., 9.00−12.30 ч.

Брюксел

Зала ASP A3G–2

1. Приемане на проект на дневен ред (1) PE 440.980
FdR 812972

Одобрение на протоколите на заседанията от:
   - 23 февруари, 2010 г.    

PV– PE 439.343
FdR 806962
+приложения

2.

   - 22-23 март 2010 г. PV- PE 439.974
FdR 810130
+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 
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следващо заседание.
В присъствието на представители на Европейската комисия

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

Основни права

5. № 360/2009 внесена от Kathy Sinnott, с ирландско 
гражданство, от името на Европейската федерация на хората 
с увреждания, подкрепена от 1 364 984 подписа, относно 
правата на хората с увреждания („1 милион за правата на 
хората с увреждания“)
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 430.792
   FdR 797238

6. № 385/2008 внесена от Anna Schnackers, с нидерландско 
гражданство, относно карта за самоличност за хора с 
увреждания, която да се признава в цяла Европа

   CM– PE 415.116
   FdR 750453
   + отговор от TRAN

7. № 142/2006, внесена от Vasilios Katsoulis, с германско гражданство, 
относно дискриминация от страна на германски застрахователни 
дружества спрямо хората с увреждания
и
№ 609/2008, внесена от Vasilios Katsoulis, с гръцко гражданство, 
относно дискриминация на хора с увреждания в рамките на 
германския застрахователен сектор и последното решение на Съда, 
с което се обявяват за недействителни договорите, съдържащи 
дискриминиращи клаузи на основание увреждане
(в присъствието на вносителя на петицията)

   PE 384.366/REV.
   FdR 770867

8. № 1402/2009 внесена от Vasilios Katsioulis, с гръцко 
гражданство, относно липсата на помощи за ученици с 
физически и психически увреждания в европейските 
училища
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 440.035
   FdR 810812

9. № 840/2007, внесена от Teresa Hayes, с ирландско гражданство, и 
12 други лица, относно нехайството и небрежността на 
Ирландското правителство по отношение на образователната 
система за непълнолетни деца, страдащи от аутизъм

   CM– PE 418.051/REV
   FdR 810614
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10. № 1767/2009, внесена от Carmen Gherca, с румънско 
гражданство, от името на Румънската асоциация за деца и 
възрастни, страдащи от аутизъм, Клон – Iaşi, относно 
проблеми при прилагането на законодателството свързано с 
правата на деца с увреждания

   PETI20100426_sir
   1767-09_EN

11. № 402/2008, внесена от Павлина Радкова, с българско 
гражданство, относно достоен живот за нейното дете с 
увреждания

   CM– PE 415,117/REV
   FdR 802687

12. № 1403/2007, внесена от Добринка Павлова, с българско 
гражданство, относно помощ за изоставените деца и деца с 
увреждания

   CM– PE 421.147
   FdR 770912

13. № 1215/2007, внесена от Desmond Fitzgerald, с ирландско 
гражданство, относно нарушения в домове за деца в България

    CM– PE 411.994
    FdR 738851

14. № 911/2008 от Мартин Карбовски, с българско гражданство, 
относно случаи на педофилия и други инциденти, в това 
число малтретиране на деца и насилие спрямо деца в 
България през последните две години

    CM– PE 428.029
    FdR 789375

15. № 1696/2008, внесена от Jacqueline de Croÿ, с белгийско 
гражданство, от името на Фондация „Принцеси de Croÿ“, 
относно необходимостта от приемането на мерки на 
равнището на ЕС за борба срещу сексуалната експлоатация 
на деца и за подкрепа на жертвите на подобно престъпление
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 428.062
    FdR 789457

16. № 645/2009, внесена от BP, с германско гражданство, от 
името на "O.B.S.", подкрепена от 18 подписа, относно призив 
за хармонизиране на стандартите за защита на детето, 
приложими към филмовата индустрия и индустрията, 
произвеждаща и разпространяваща развлекателен софтуер

    CM– PE 430.820
    FdR 797388

Здравеопазване 

17. № 813/2008, внесена от г-н Brian John, с британско 
гражданство, относно твърдения за нарушаване на общите 
принципи, които ръководят дейността на Европейския орган 
за безопасност на храните (ЕОБХ) във връзка с 

   CM– PE 423.665/REV
   FdR 789345
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разглеждането на заявления за генетично модифицирани 
храни
(в присъствието на вносителя на петицията)

18. № 33/2009, внесена от Klaus Landahl, с германско гражданство, 
относно вземането предвид съставките и географския признак за 
произхода на хранителните продукти

   CM– PE 427.019
   FdR 785758

19. № 1037/2007 внесена от Jill Bell, с ирландско гражданство, от 
името на „Irish Association of Health Stores“, относно 
Директива 2002/46/ЕО за сближаване на законодателствата 
на държавите-членки по отношение на добавките към храни
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
N°  1184/2007, внесена от Grace Kinirons, с ирландско 
гражданство, от името на „Хранителни терапевти на 
Ирландия“, относно Директива 2002/46/ЕО за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки по отношение на 
добавките към храни
и
№°  1419/2008, внесена от Robert Verkerk, с британско 
гражданство, от името на Асоциацията за естествено здраве 
(Alliance for Natural Health), относно спешната необходимост 
от преразглеждане на опциите за оценка и контрол на риска 
във връзка с плановете да се ограничи достъпът на 
потребителите до витамини и минерали
(вероятно в присъствието на вносителя на петицията)
и
№ 1849/2008, внесена от г-н Alan G. Ruth, с ирландско 
гражданство, от името на ирландския здравен синдикат, 
относно Директива 2002/46/ЕО за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки по отношение на 
добавките към храни 
и
№ 415/2009, внесена от PA, с шведско гражданство, във 
връзка с Директива 2002/46/ЕО относно сближаването на 
законодателството на държавите-членки по отношение на 
добавките към храни

   CM– PE 414.110/REV
   FdR 786503

20. № 986/2006, внесена от Theodoros Dalmaris, с гръцко 
гражданство, относно нарушение на разпоредби на ЕС в 
Гърция, 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. II
   FdR 802600
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№ 1098/2007, внесена от Juan Antonio Carrasco Ragel, с 
испанско гражданство, от името на Plataforma Por El Estudio 
Epidemologico, относно провеждането на цялостно 
епидемиологично изследване на жителите на и на Община 
Гибралтар (Андалузия, Испания) и Гибралтар (Обединено 
кралство)

   CM– PE 438.293
   FdR 802727

21.

№ 615/2009, внесена от Justine Olivero, с британско 
гражданство, подкрепена с 237 подписа, относно 
увеличаването на случаите на ракови заболявания в Campo de 
Gibraltar и Rock of Gibraltar

   CM– PE 438.304
   FdR 802739

22. № 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

* * *

27 април 2010 г., 9.00 – 12.30 ч.

от   9.00 до 10.00 ч.    (при закрити врата)

23. Заседание на координаторите

***********

в 10 ч.

24. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

25. Годишен доклад относно разискванията на комисията по 
петиции през 2009 г.  
(2009/2139 (INI))
Докладчик:  ITURGAIZ ANGULO (EPP)
- разглеждане на проектодоклад

    PR– PE 439.934
    FdR 809729
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26. Становище относно биологичното разнообразие
 (2009/2108(INI))
Докладчик:  BOSTINARU  (S-D)
– първа размяна на мнения по проектостановището

    PA– PE 438.222
    FdR 801922
    DT– PE 438.284
    FdR 806215

Околна среда

27. № 276/2008, внесена от Roberto Giurastante, с италианско 
гражданство, от името на „Greenaction Transnational“, относно 
замърсяване от сметище за токсични отпадъци в курорта 
Баркола в Триест (Италия)

    CM–
    PE 415.109/REV. II
    FdR 794527

28. № 181/2009, внесена от Karl Wezel, с германско гражданство, 
относно производството на електричество от палмово масло 
и последващото от него замърсяване
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 430.502
    FdR 794560

29. № 1337/2008, внесена от Найден Чакъров, с българско 
гражданство, подкрепена с 12 подписа, относно ТЕЦ 
Марица-Изток и замърсяването на зоната около българския 
град Стара Загора
и
№ 1865/2009, внесена от И.П., с българско гражданство, 
относно замърсяването на въздуха в град Стара Загора в 
централна България

   CM– PE 426.986/REV
   FdR 800211

   PETI20100426_sir
   1865-09_EN

30. № 1501/2008, внесена от Dionisia Avgerinopoulou, с гръцко 
гражданство, подписана  от други трима, относно 
неприлагането на законодателството на ЕС във връзка с 
минните дейности на гръцкия остров Milos

   CM– PE 427.105
   FdR 786518

31. № 1318/2008, внесена от Joanna Smolinska, с полско 
гражданство, от името на екологичната асоциация 
„Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek“, относно нарушение 
на законодателство на ЕС в областта на опазването на 
околната среда във връзка с добива на инертни материали в 
близост на зона от Натура 2000 в южна Полша

   CM– PE 426.982/REV
   FdR 802694
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32. № 884/2009, внесена от D.D.. с британско гражданство, от 
името на жителите на St Kingsmark Chepstow, относно 
предполагаемо нехайство от страна на Welsh Water plc по 
отношение на проблеми с канализацията в St Kingsmark и 
причиняващи появата на миризми

    CM– PE 438.322
    FdR 802764

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

33. № 771/2004, внесена от Jan van Es, с нидерландско 
гражданство, от името на „Transes Holding SA“ и три други 
дружества, относно предполагаемо незаконно 
възпрепятстване на два проекта от страна на португалските 
органи

   CM–
   PE 370,046/REV. III
   FdR 805832

34. № 458/2007, внесена от Luis J. Fernandéz Fernandéz, с 
испанско гражданство, от името на Asociación de Vecinos de 
Candás "Amigos de Candás", относно отрицателното 
въздействие на строителните работи на пристанище Gijon 
върху бреговете на Peña María и Xivares

   CM– PE 402.617
   FdR 708872

35. № 1029/2007, внесена от Freddy Kerr, с ирландско 
гражданство, относно наводняване и други проблеми, 
свързани с близостта на фермата му до път N4 (окръг 
Лонгфорд)

   CM– PE 414.109/REV
   FdR 782466

36. № 467/2008, внесена от S.A.N., с испанско гражданство, 
относно проблеми при получаването на селскостопански 
субсидии на ЕС по схемата за единно плащане на стопанство 

   CM– PE 416.510/REV
   FdR 797197

37. № 603/2009, внесена от D.S., с неизвестно гражданство, 
относно предполагаемо нарушаване на Директива 
2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и членове 
на техните семейства да се движат и да пребивават свободно 
на територията на държавите-членки

   CM– PE 439,189
   FdR 805887

38. № 912/2009, внесена от Geert van Oijen, с нидерландско 
гражданство, относно свободното движение на стоки и 
услуги

   CM– PE 439,194
   FdR 805908

39. № 958/2009, внесена от SPR, с румънско гражданство, 
относно проблеми, свързани с прилагането на европейското 
законодателство за забрана на пушенето на обществени места 
в Румъния

   CM– PE 439,196
   FdR 805910
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40. № 959/2009, внесена от Jens Genzer, с германско гражданство, 
относно приемането на законодателство, забраняващо вноса 
на тропическа твърда дървесина с неустойчив произход

   CM– PE 439,197
   FdR 805912

41. № 1098/2009, внесена от F.B., с италианско гражданство, 
относно даването на възможност на потребителите да не 
поръчват предварително инсталирани програмни продукти

   CM– PE 439,205
   FdR 805922

42. № 1110/2009, внесена от Matthias Schrötter, с германско 
гражданство, относно законодателство на ЕС в областта на 
безопасността на железопътните локомотиви и вагони

   CM– PE 439,206
   FdR 805923

43. № 1139/2009, внесена от Angred Limbersky, с германско 
гражданство, относно имената на плодовите сладка в 
Германия

   CM– PE 439,211
   FdR 805930

44. № 1149/2009, внесена от Uwe Käser, с германско 
гражданство, относно предполагаемо несправедливо 
облагане с данък за внос на автомобил, внесен от държава-
членка на ЕС в Испания

   CM– PE 439,214
   FdR 805933

45. № 1150/2009, внесена от Thomas Garner, с германско 
гражданство, относно получаване на субсидии за развитие на 
селските райони от ЕС за смесени овощни градини

   CM– PE 439,215
   FdR 805934

46. № 1152/2009, внесена от Adrian Vlad Bellamy, с румънско 
гражданство, относно неприкосновеност на данните при 
редовната актуализация на Windows от Microsoft

   CM– PE 439,216
   FdR 805935

47. № 1177/2009, внесена от Veit Wilhelmy, с германско 
гражданство, относно правото на стачка в Германия

    CM– PE 439,217
    FdR 805936

48. № 1327/2009, внесена от M. Z., с нидерландско гражданство, 
относно твърдение за неприемливи търговски практики на 
нидерландската компания за кабелна телевизия „UPC“

    CM– PE 439,230
    FdR 805973

49. № 1354/2009, внесена от Manfred Hien, с германско 
гражданство, относно компенсации за отложени полети

    CM– PE 439,231
    FdR 805974

50. № 1429/2009, внесена от Jörg Wischhusen, с германско 
гражданство, подкрепена от 159 подписа, относно 
прилагането на намалени ставки на ДДС за бебешки пелени

   CM– PE 440,084
   FdR 810993
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51. № 1476/2009, внесена от Marga Santamaría, с испанско 
гражданство, от името на ANDAFED (национална асоциация 
на засегнатите от диметилфумарат), относно вредните 
последствия на ДМФ при използването му в производството 
на различни потребителски артикули

   CM– PE 440,094
   FdR 811006

o O o

52. Дата и място на следващото заседание
 4 май 2010 г., 9.00 –12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч.


