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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2009)185_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Вторник, 4 май, 9.00-12.30 и 15.00-18.30 ч.

Брюксел

Зала ASP  A1G-3

от   9.00 до 10.00 ч.    (при закрити врата)

1. Заседание на координаторите

***********

в 10.00 ч.

2. Приемане на проект на дневен ред (1) PE 441.059
FdR 814056

_________________________
(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. Съобщения на председателя

4. Разни въпроси

5. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

В присъствието на представители на Европейската комисия

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

    PA– PE 438.222
    FdR 813811

7. Становище относно предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно гражданската 
инициатива
(2010/0074(COD))
Докладчик:  
- първа размяна на мнения

    PA– PE
    FdR

8. Становище относно публичния достъп до документи на 
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 
(2008/0090(COD)) COM (2008)0229
Докладчик:  
- първа размяна на мнения

    PA– PE
    FdR

9. Доклад относно проучвателното посещение в Кампания (27-
30 април 2010 г.)
- предварителни резултати - устен доклад

10. Изложение на Европейския омбудсман, г-н  Nikiforos 
Diamandouros, относно неговия годишен доклад за 2009 г. 
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11. Изложение на Европейския омбудсман, г-н  Nikiforos 
Diamandouros, относно неговия специален доклад вследствие 
на неговата проектопрепоръка към Европейската комисия в 
жалба 676/2008RT

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

12. Петиция № 0791/2008, внесена от Christopher Stockwell, с 
британско гражданство, от името на Names’ Action for 
Compensation in Europe, относно искането за образуване на 
наказателно производство срещу Обединеното кралство за 
предполагаем неуспех при прилагането на Директива 
73/239/EО във връзка със съдебното дело Lloyds
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

    PETI20100504_
    sir791-08_EN

13. Последващи действия във връзка с Доклада относно 
екологичното въздействие на запланувания газопровод в 
Балтийско море, който ще свързва Русия и Германия 
(Петиции № 614/2007 и 952/2007)
(2007/2118(INI))    (Докладчик : LIBICKI)
(GERINGER)

    A6-0225/2008

+ писмо

* * *

в 15.00 ч.

Основни права

14. Представяне на 2 изследвания по въпросите на 
възстановяване на собствеността:
- Проблеми на частната недвижима собственост след 
регионалните конфликти в Босна и Херцеговина, Хърватия и 
Косово
Проблеми на частната недвижима собственост след 
промяната на политическия режим в Румъния, България и 
Западните Балкани
(представяне от двама експерти)

по отношение на
Петиция № 0665/2006, внесена от г-н Stratos Paradias, с 
гръцко гражданство, от името на Международния съюз на 
притежателите на недвижима собственост, подкрепена от 4 

    CM– PE 384.347
    FdR 650083

    PETI20100504_
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подписа, относно необходимостта от защита на правото на 
собственост в Европейския съюз и на Западните Балкани (в 
присъствието на вносителите на петицията)
и
Петиция № 1734/2008, внесена от Virgil Stere, с румънско 
гражданство, от името на Asociaţa Proprietarilor Deposedaţi pe 
Legea 112/1995 (Сдружение на собствениците на имоти 
съгласно Закон 112/1995), подкрепена от 785 подписа, 
относно нарушаване на правото на собственост в Румъния
(в присъствието на вносителите на петицията)  
и
Петиция № 1456/2007, внесена от г-н Joaquim Monteiro de 
Barros, с португалско гражданство, от името на Union Pan 
Européenne de la Propriété Immobilière, относно проблеми във 
връзка със сектора на недвижимите имоти в Европейския 
съюз и необходимостта от регламентирането му на ниво ЕС 

    sir1734-08_EN

    CM– PE 426.912
    FdR 784473

Околна среда

15. Доклад относно проучвателното посещение в Huelva във 
връзка с петиции 631/2007, 1458/2007 и 1682/2008  (16-
18.02.2010 г.)
- разглеждане

   DT– PE 439,341
   FdR 806932

16. Петиция № 0265/2007, внесена от Natalia Gonzalez Menendez , 
с  испанско гражданство, от името на гражданско обединение 
на San Martin de Verina, относно  промишлен шум и 
замърсяване на въздуха 

    CM–
    PE 398.526/REV.
   FdR 785675

17. Петиция № 0831/2008, внесена от M.C.L.V., с испанско 
гражданство, от името на „Asociación de Vecinos de la Margen 
Izquierda de Rio Guadalupe de Alcaniz“, относно защита срещу 
замърсяване с ПЧ 10 в град Alcaniz в испанския автономен 
регион Арагон

    CM–
    PE 421.167/REV.
    FdR 797213

18. Петиция № 1459/2007, внесена от Roberto Giurastante, с 
италианско гражданство, от името на Greenaction 
Transnational, относно замърсяване на въздуха в крайбрежния 
район на границата между Италия и Словения

   CM– PE 416.460/REV
   FdR 797191

19. Петиция № 1070/2008, внесена от Д. Т-Р, с българско 
гражданство, от името на живеещите на ул. „Бор“, относно 
големия трафик на тежкотоварни превозни средства в 
българския град Севлиево и свързаните с него здравословни 

   CM– PE 426.970
   FdR 785698
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и екологични проблеми 

20. Петиция № 0553/2007, внесена от Krystyna Kowalska, с 
полско гражданство, относно нарушение от страна на 
полските власти на Директива 96/62/EО на Съвета относно 
оценката и управлението на качеството на атмосферния 
въздух и на Директива 99/30/EО на Съвета от 22 април 1999 
година относно пределно допустимите стойности за серен 
диоксид, азотен диоксид и азотни оксиди, прахообразни 
частици и олово в атмосферния въздух

   CM-O–
   PE 404.447/REV
   FdR 782459

Дискриминация

21. Петиция № 1066/2008, внесена от Dimitrios Antoniou, с 
гръцко гражданство, относно дискриминация на база 
националност във връзка със записване в Open University в 
Оксфорд

   CM_O– PE 423.694
    FdR 777667

22. Петиция № 0683/2009, внесена от Maurizio Tani, с италианско 
гражданство, от името на група студенти, подкрепена от 55 
подписа, относно предполагаема дискриминация при 
признаването на италианските университетски дипломи в 
някои държави-членки 

   CM_O– PE 438.306
    FdR 802741

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

23. Петиция № 0690/2006, внесена от Stavros Din, с гръцко 
гражданство, относно неспазване на Конвенцията за статута 
на бежанците (Женевската конвенция от 1951 г.) от страна на 
гръцките държавни органи, както и на приложимото 
законодателство на ЕС

    CM–
    PE 392.210/REV. II
    FdR

24. Петиция № 0350/2007, внесена от г-жа Eanna Connely, с 
ирландско гражданство, относно проблеми, свързани с шума 
при експлоатацията на станцията за пречистване на 
отпадъчни води в Mooncoin

   CM– PE 398.554/REV
   FdR 782456

25. Петиция № 0700/2007, внесена от Ian Murphy, с ирландско 
гражданство, от името на Limerick Port Users, относно 
запазване на пристанището в Лимерик отворено

   CM– PE 404.455
   FdR 713962
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26. Петиция № 1002/2007, внесена от Rudolf Dancek, с хърватско 
гражданство, относно недопускането му във Франция.

   CM– PE 428.014
   FdR 789357

27. Петиция № 1024/2008, внесена от г-н T.B., с ирландско 
гражданство, от името на The Friends of the Aquifer ltd, 
относно твърдение за нередности в процеса за даване на 
лиценз за строителство на инсинератор в Carranstown 
(графство Мийт, Ирландия)  

   CM– PE 423.915
   FdR 782534

28. Петиция № 1254/2008, внесена от Konstantinos Aivaliotis, с 
гръцко гражданство, подкрепена от още един подпис, 
относно изграждането на ядрена електроцентрала в района на 
Akkuyu на турското Средиземноморско крайбрежие

    CM– PE 428.041
    FdR 789418

29. Петиция № 1385/2008, внесена от Петър Пенчев, с българско 
гражданство, от името на асоциация „Анна Политковская“, в 
защита на българския ядрен физик Георги Котев 

   CM– PE 424.027
   FdR 784441

30. Петиция № 0099/2009, внесена от г-н J.N., с британско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация на 
основание етническа принадлежност от главния офис на 
„GS1“ в Брюксел 

   CM– PE 428.083
   FdR 789497

31. Петиция № 255/2009, внесена от Carlos Pinto Concha de 
Almeida, с португалско гражданство, относно предполагаема 
дискриминация, основана на пола, в Португалия
и
Петиция № 941/2009, внесена от Ioannis Theodoros 
Paparrigopoulos, с гръцко гражданство, от името на 
асоциацията за равни права на родителите и децата, относно 
незачитането на правата на родителите и децата от гръцките 
органи

    PETI20100504
    _sir255-09_EN
    _FEMM255-09_EN

    PETI20100504
    _sir941-09_EN

32. Петиция № 1036/2009, внесена от Antonio Lupo, с италианско 
гражданство, от името на „Comitato Vigiliamo per la 
Discarica“, подкрепена от два подписа, относно управлението 
на твърди отпадъци в провинция Таранто

    CM– PE 439.201
    FdR 805916

33. Петиция № 1464/2009, внесена от Anastasios Vitinidis, с 
гръцко гражданство, от името на „Gonis“ (Сдружение за 
равен достъп на родителите и за права на децата), подкрепена 

    PETI20100504
    _sir1464-09_EN
    _FEMM1464-09_EN
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от 19 подписа, относно липсата на загриженост за правата на 
родителите и на децата от страна на гръцките органи

o O o

34. Дата и място на следващото заседание
 31 май 2010 г., 15.00 – 18.30 ч.
  1 юни 2010 г., 9.00 – 12.30 ч. 


