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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2010)186_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Понеделник, 31 май 2010 г., 15.00−18.30 ч.
Вторник, 1 юни 2010 г., 9.00−12.30 ч.

Брюксел

Зала: PHS  P1A002

1. Приемане на проект на дневен ред (1) PE 442.831
FdR 817576

2. Одобрение на протокола от заседанието от:
  26 - 27 април 2010 г.

PV– PE 441.180
FdR 815347
+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

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

Здравеопазване 

5. № 986/2006, внесена от Theodoros Dalmaris, с гръцко 
гражданство, за нарушения в Гърция на разпоредби на ЕС, 
въвеждащи специални 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

6. № 0033/2009, внесена от Klaus Landahl, с германско 
гражданство, относно произхода и мястото, от което са 
пристигнали хранителните продукти

   CM– PE 427.019
   FdR 785758

7. № 982/2009, внесена от Birgit Meyer, с германско 
гражданство, относно изтеглянето от пазара на 
слънцезащитен крем в резултат на регламент на ЕС
и 
№ 1055/2009, внесена от Sylvia Rögele, с германско 
гражданство, относно изтеглянето от пазара на любимия ѝ
слънцезащитен крем
и
№ 1194/2009, внесена от Waltraud Kurz, с германско 
гражданство, относно изтеглянето от пазара на 
слънцезащитен крем вследствие на прилагане на регламент 
на ЕС
(в присъствието на производителя)

   CM– PE 431.112
  FdR 800276

   PETI20100531_reply
   Wala982-09_EN

Околна среда - животни

8. № 1428/2009, внесена от J.B.Koster, с нидерландско 
гражданство, относно неизпитването на козметични продукти 
върху животни

   CM– PE 440.083
   FdR 810992

№ 0915/2008, внесена от Dorothea Erndt, с германско 
гражданство, относно ситуацията в германската лаборатория 
за тестове върху животни Covance и забрана за извършване 
на тестове върху големи човекоподобни маймуни

   CM– PE 423.671
   FdR 777631

9.

№ 1063/2008, внесена от Emily McIvor, с британско 
гражданство, подкрепена от 150 000 подписа, относно 
забрана на опитите с животни

   CM– PE 424.007
   FdR 784408
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№ 1248/2009, внесена от E.C. Chadwick, с британско 
гражданство, относно опитите с животни
и
№ 1502/2009, внесена от Bettee Hemingway, с британско 
гражданство, подкрепена от 5 подписа, относно забрана на 
опитите с животни

   PETI20100531sir
   1248-09_EN

   PETI20100531sir
   1502-09_EN

10. № 252/2008, внесена от Suzanne Thorpe, с британско 
гражданство, относно забрана върху използването на кучета 
от породата „гонче“ и техните малки за опити върху животни
и
№ 805/2009, внесена от Andreas Otto, с германско 
гражданство, относно опитите с животни

   CM– PE 418.058
   FdR 759759

   PETI20100531sir
   805-09_EN

Дискриминация

11. № 1274/2009, внесена от Rachel Mullen, с ирландско 
гражданство, от името на Съюза за равенство и права 
(Equality and Rights Alliance), относно съкращения на 
персонал от страна на ирландското правителство, които 
засягат дейността на органа по въпросите на равенството
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 440.072
   FdR 810980

Околна среда

№ 997/2007, внесена от Ивайло Иванов, с българско 
гражданство, от името на Българското дружество за защита 
на птиците, подкрепена от 6 подписа, относно неправилното 
транспониране на мрежата „НАТУРА 2000“ в България в 
резултат на нарушаване на Директивата за птиците и 
Директивата за местообитанията 

   CM–
   PE 407.997/REV. II
   FdR 810827

12.

№ 1518/2008, внесена от Ирина Матеева, с българско 
гражданство, от името на Българско дружество за защита на 
птиците, относно неизпълнението от страна на българските 
органи на разпоредбите във връзка със специалните 
защитени зони, съгласно Директива 79/409/ЕИО на Съвета 
относно опазването на дивите птици
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 426.999/REV.
   FdR 800218

13. № 777/2009, внесена от г-н Patrick Kinnersly, с британско 
гражданство, от името на „White Horse Alliance”, относно 
предполагаемо неспазване от страна на британските органи 
на Директивата на ЕО за местообитанията във връзка с 

   CM– PE 440.053
   FdR 810957
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предложения обходен път в Westbury и други проекти за 
главни магистрали
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

Дискриминация

14. № 0632/2008, внесена от Robert Biedron, с полско 
гражданство, от името на „Kampania Przeciw Homofobii“ 
(„Кампания срещу хомофобията“) относно нежеланието на 
полските органи да издават акт за гражданско състояние на 
полски граждани, които желаят да встъпят в регистрирано 
партньорство с лице от същия пол в друга държава-членка

   CM_old–
   PE 420.019
   FdR 766651

* * *

1 юни 2010 г., 9.00 – 12.30 ч.

от   9.00 до 10.00 ч.    (при закрити врата)

15. Заседание на координаторите

***********

в 10 ч.

16. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

*** Време за гласуване ***

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

    PR– PE 439.934
    FdR 809729

    AM– PE 441.258
    FdR 815973
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18. Становище относно биологичното разнообразие
(2009/2108(INI))

Докладчик:  BOSTINARU  (S-D)
- разглеждане на предложения за изменения
- приемане на проектостановище

    PA– PE 438.222
    FdR 813811

   AM– PE 441.275
   FdR 816208

*** Край на гласуването ***

Околна среда

19. Доклад относно мисията за установяване на факти в Хуелва 
във връзка с петиции 631/2007, 1458/2007 и 1682/2008  (16-
18.02.2010 г.)
- разглеждане
(в присъствието на испанските органи 
и на вносителите на петицията)

   DT– PE 439.341
   FdR 806932

   CM– PE 402.639/REV
   FdR 816591

20. № 1300/2007, внесена от г-н Sheelagh Morris, с ирландско 
гражданство, от името на асоциацията "St. Margarets Concerned 
Residents Group", относно нередности, касаещи достъпа до 
информация и процедурата за обществено допитване във връзка 
с одобрението на дейности за разширяване на летище Дъблин

   CM– PE 414.271
   FdR 747484

21. № 353/2009, внесена от Luigi di Marino, с италианско 
гражданство, от името на „Associazione Assobalneari 
Campania“, относно правото на достъп до документи, 
свързани с „Porto Turistico di Pinetamare“, проект в Castel 
Volturno (Италия)

   CM– PE 428.116
   FdR 789542

Дискриминация

22. № 0128/2009, внесена от Norbert Kaiser, с германско 
гражданство, относно равно третиране на държавните 
служители в Германия

    CM–
    PE 428.087/REV.
    FdR 802705

23. № 363/2007, внесена от Doris Mueller, с германско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на Хартата 
за основните права на Европейския съюз от страна на 
гръцките органи

   CM–
   PE 416.403/REV. II
   FdR 797165
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Свобода на движение

24. № 0242/2007, внесена от Lars Evan Jørgensen, с датско 
гражданство, относно проблеми с датската Агенция за 
чужденците

    CM– PE 423.897
    FdR 782514

25. № 448/2008, внесена от K. A., с полско гражданство, относно 
твърденията за нарушаването от страна на френските органи 
на принципите на ЕС за свободно движение на гражданите

   CM– PE 420.001
   FdR 766617

Основни права

26. № 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

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

27. № 283/2005, внесена от Horst Hinspeter, с германско 
гражданство, относно шумово замърсяване и рискове от 
инциденти в жилищен квартал, предизвикани от писта за 
приземяване на леки самолети

   CM– PE 376.485/REV
   FdR 810818

28. № 997/2006 внесена от г-н Jésus Valiente, с испанско 
гражданство, от името на „Asociación para la Defensa de la 
Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex)“, относно 
предстоящото построяване на туристически комплекс 
„Marina Isla de Valdecanes“ в защитена зона от Натура 2000 

    CM–
    PE 394.282/REV. II
    FdR 810820

29. № 450/2007, внесена от г-жа Lucienne Pace, с малтийско 
гражданство, относно липсата на оценка на въздействието 
върху околната среда във връзка с промените на границите за 
застрояване, предложени от малтийския Орган по 
проектиране на околната среда

    CM–
    PE 400.360/REV. II
    FdR 810823
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30. № 1049/2007, внесена от г-жа Eileen Shanahan, с ирландско 
гражданство, относно вредното въздействие на проекта за 
построяване на магистрала върху земя на замъка 
„Carrigaphooca“ 

    CM–
   PE 408.002/REV.
    FdR 810830

31. № 1135/2007, внесена от Romana Sodotovicova, със словашко 
гражданство, относно задържане в полицейско управление и 
процедура за депортиране

    CM–
    PE 411.985/REV. II
    FdR 810831

32. № 1285/2007, внесена от Giovanni Maria Turra, с италианско 
гражданство, от името на „Società Centro Residenziale 
INGEFIN S.r.l“, относно предполагаеми нередности, свързани 
с покана за участие в търг за строителен обект в община 
Golfo Aranci

    CM–
    PE 415.073/REV. II
    FdR 810833

33. № 511/2008, внесена от Marina Mastromauro, с италианско 
гражданство, от името на производителите на макаронени 
изделия „Attilio Mastromauro“, относно стандартите и 
правилата за производството на макаронени изделия в 
Италия

   CM– PE 423.907/REV
   FdR 810839

34. № 937/2008, внесена от D.K, с британско гражданство, 
относно твърдение за нарушения на европейското 
законодателство във връзка с околната среда, като резултат 
от дейността на Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP), 
West Lothian (Шотландия, Обединено кралство)

   CM– PE 423.673/REV
   FdR 810841

35. № 1025/2008, внесена от B. H., с британско гражданство, от 
името на Hazelhurst Residents Association, подкрепена от 297 
подписа, относно протест срещу строителството на къщи в 
Ashton-Under-Lyne (Ланкашър, Обединено кралство)

    CM–
    PE 428.032/REV.
    FdR 810932

36. № 1171/2008,  внесена от г-жа Deborah Porter, с британско 
гражданство, от името на Radstock Action Group, относно 
вредното въздействие на планирано строителство върху 
популация от прилепи в Radstock, Bath и North East Somerset 
(Англия)

    CM–
    PE 428.038/REV.
    FdR 810933

37. № 1532/2008, внесена от Николай Николов, с българско 
гражданство, от името на инициативен комитет на жилищни 
квартали Чехлевци, Велчевци, Дядо Дянко и Христо 
Смирненски, Габрово, подкрепена от 400 подписа, относно 
планирането и реализирането на предложен проект за 
обходен път западно от град Габрово в североизточна 
България

    CM–
    PE 427.001/REV.
    FdR 810939
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38. № 90/2009, внесена от Pal Nemeth, с унгарско гражданство, 
относно възражение срещу проекта за закрит плувен басейн в 
община Makó, Унгария

   CM– PE 429.618/REV
   FdR 810945

39. № 480/2009, внесена от Maximino Sousa Pérez, с испанско 
гражданство, от името на школата по кормуване ‘Auto 
Escuela Sousa’, относно нелоялна конкуренция от страна на 
школи по кормуване, субсидирани от правителството на 
Галиция

   CM– PE 440.049
   FdR 810951

40. № 518/2009, внесена от Tamás Benocz, с унгарско 
гражданство, относно предполагаеми нарушения на 
законодателството на ЕО във връзка с пускането на пазара и 
употребата на леки четириколесни моторни превозни 
средства (четириколесни мотопеди) в Унгария

   CM– PE 430.513/REV
   FdR 810952

41. № 646/2009, внесена от Markus Sonnenschein, с германско 
гражданство, от името на Gewerkschaft Nahrung, Genuss, 
Gaststätten, подкрепена от 50 подписа, относно 
несъответствие между германското и швейцарското 
законодателство в областта на социалното осигуряване, което 
води до вреди за трансграничните работници (живущи в 
Германия и работещи в Швейцария)

   CM– PE 440.052
   FdR 810956

42. № 826/2009, внесена от T. S., с полско гражданство, относно 
неприемливото отношение към полски работници в 
Обединеното кралство

   CM– PE 440.054
   FdR 810958

43. № 1041/2009, внесена от M.M., с германско гражданство, 
относно проблеми с молба за издаване на виза на руски 
гражданин, който иска да посети Германия

   CM– PE 440.057
   FdR 810963

44. № 1092/2009, внесена от г-н Dimitri Tchernitchenko, с френско 
гражданство, относно отказа на френските органи да издадат 
дългосрочна виза на неговата майка, която е с украинско 
гражданство

   CM– PE 440.059
   FdR 810965

45. № 1118/2009, внесена от R.A., с италианско гражданство, 
относно признаването на националните професионални 
квалификации (НПК) на ниво 5 или равностойни, които се 
одобряват от Рамката на националните квалификации на 
Обединеното кралство 

   CM– PE 438.355/REV
   FdR 810966

46. № 1162/2009, внесена от г-н Brian Cave, с британско 
гражданство, относно дискриминационно отношение спрямо 
определени категории британски пенсионери, които живеят 

  CM– PE 440.061
   FdR 810969
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във Франция 

47. № 1180/2009, внесена от Ekaterina Gedeonova, с руско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация от 
страна на британските органи при отпускането на финансова 
помощ за учащи се от трети страни

   CM– PE 440.065
   FdR 810973

48. № 1224/2009, внесена от Eglantina Kazanxhi, с италианско 
гражданство, относно изпълнението на Директива 
2004/38/ЕО от страна на италианските органи

   CM– PE 440.067
   FdR 810975

49. № 1262/2009, внесена от Sia Funke, с нидерландско 
гражданство, относно въвеждането на европейски документ 
за самоличност

   CM– PE 440.071
   FdR 810979

50. № 1277/2009, внесена от Jochen Bremer, с германско 
гражданство, от името на гражданския инициативен комитет 
„Sophienhütte am Harz“, относно инсталация за обработване 
на твърди неопасни отпадъци с капацитет три тона на час

   CM– PE 440.073
   FdR 810981

51. № 1299/2009, внесена от T. P., с германско гражданство, 
относно мерки на европейско равнище за забрана на 
разпространението в Интернет на крайно десни символи и 
отричане на холокоста

   CM– PE 440.075
   FdR 810983

52. № 1320/2009, внесена от Ernst Johannsson, с германско 
гражданство, от името на R.S., с германско гражданство, 
относно прилагането от страна на Швеция на Директива 
2004/80/ЕО относно обезщетението на жертвите на 
престъпления

   CM– PE 440.076
   FdR 810984

53. № 1325/2009, внесена от г-н Martin Formosa, с малтийско 
гражданство, относно прекомерната административна тежест 
върху гражданите на държавите-членки на ЕС, които желаят 
да получат разрешение за пребиваване в Италия

   CM– PE 440.077
   FdR 810985

54. № 1375/2009, внесена от Veronica Dini, с италианско 
гражданство, от името на кмета на Sondrio, относно 
италианското законодателство за интегрирано управление на 
водите

   CM– PE 440.079
   FdR 810987

55. № 1376/2009, внесена от Ioannis Karadimitropoulos, с гръцко 
гражданство, относно помощта за членове с увреждания на 
семействата на длъжностни лица на ЕС, трудности с 
кариерата за длъжностни лица на ЕС със здравни проблеми и 
грешки и пропуски в разглеждането на неговия случай от 

   CM– PE 440.080
   FdR 810988
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56. № 1397/2009, внесена от Steffen Beier, с германско 
гражданство, относно цените на електричеството

   CM– PE 440.081
   FdR 810990

57. № 1433/2009, внесена от Hans Molter, с германско
гражданство, относно предполагаемо нарушение от страна на 
Германия на Директива 2000/78/ЕО (равно третиране в 
областта на заетостта и професиите) и решение на Съда на 
ЕО 93/71 (вертикални преки ефекти от 
регламентите/директивите

   CM– PE 440.085
   FdR 810994

58. № 1435/2009, внесена от Mariusz Olejnik, с полско 
гражданство, от името на Сдружението на полските 
производители на рапично семе (Krajowe Zrzeszenie 
Producentów Rzepaku), относно предполагаемо незачитане от 
страна на полските органи на разпоредбите, на които се 
основава секторна оперативна програма „Преструктуриране и 
модернизиране на хранителната промишленост и развитие на 
селските райони 2004–2006 г.”

   CM– PE 440.087
   FdR 810997

59. № 1437/2009, внесена от Raffaele Mancuso, с италианско 
гражданство, относно нарушаване на принципа за 
недискриминация

   CM– PE 440.088
   FdR 810998

60. № 1438/2009, внесена от г-н David Buckle, с британско 
гражданство, от името на британската фондация за хора със 
заболявания на белите дробове, относно предполагаеми
пречки пред достъпа до пътувания с въздушен транспорт за 
хората със заболявания на белите дробове

   CM– PE 440.089
   FdR 810999

61. № 1442/2009, внесена от Gerriet Biehle, с германско 
гражданство, относно забрана на дребния шрифт в 
рекламните съобщения

  CM– PE 440.090
   FdR 811000

62. № 1453/2009, внесена от Brigitte Maille Calgaro, с френско 
гражданство, относно признаването от италианските органи 
на нейната юридическа квалификация, придобита във 
Франция

   CM– PE 440.092
   FdR 811002

63. № 1457/2009, внесена от Андон Илиев, с българско 
гражданство, подкрепена от 2 000 подписа, относно 
построяването на нова метростанция в София

   CM– PE 440.093
   FdR 811003
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64. № 1484/2009, внесена от E. R. D., с испанско гражданство, 
относно третирането на малолетния ѝ син на летището в 
Стокхолм

   CM– PE 440.095
   FdR 811007

65. № 1498/2009, внесена от A.V.M., с испанско гражданство, 
относно Европейското училище в Мюнхен, Германия

   CM– PE 440.097
   FdR 811008

66. № 1532/2009, внесена от Drago Jurcic, с австрийско 
гражданство, относно тарифите за пощенски колети в Европа

   CM– PE 440.104
   FdR 811110

67. № 1543/2009, внесена от г-н Hansjoerg Zingler, с германско 
гражданство, относно неприлагането от страна на 
германските данъчни органи на принципите на Европейския 
съюз за свободно движение в рамките на Общността

   CM– PE 440.105
   FdR 811111

68. № 1574/2009, внесена от Cheryl Collier, с британско 
гражданство, относно дискриминация от страна на 
българските органи срещу чуждестранни собственици на 
недвижимо имущество във връзка с плащането на общински 
данъци

   CM– PE 440.106
   FdR 811112

69. № 26/2005, внесена от Gunther Ettrich, с германско 
гражданство, относно отнемането на неговото разрешително 
за практикуване въз основа на възраст

   CM–
   PE 362.789/REV. IV
   FdR 814265

70. № 434/2006, внесена от Marco Neves da Silva, с португалско 
гражданство, относно предполагаеми незадоволителни 
стандарти за сигурност на летището в Порто

   CM–
   PE 386.626/REV. II
   FdR 814284

71. № 805/2006, внесена от A. Rosa Montilla Diaz и Juan A. Gavira 
Menédez, с испанско гражданство, относно предполагаема 
дискриминация в испанския публичен сектор

   CM–
   PE 392.215/REV. II
   FdR 814285

72. № 1274/2007, внесена от Guiseppe Sirianni, с италианско 
гражданство, относно открит конкурс за достъп до 
обществена служба на ниво префектура и наложено 
възрастово ограничение

   CM– PE 414.267/REV
   FdR 814297

73. № 244/2009, внесена от г-н G.C., с британско гражданство, 
относно платената от него такса за регистрация на 
мотоциклета му в Малта

  CM– PE 429.620/REV
   FdR 814341

74. № 431/2009, внесена от Димитър Платиканов, с българско 
гражданство, от името на „Инициативен комитет за село 
Стожер”, подкрепена от 1180 подписа, относно изграждането 

   CM– PE 441.086
   FdR 814405



PE442.831v01-00 12/12 OJ\817576BG.doc

BG

на депо за отпадъци в село Стожер в североизточна България

75. № 1204/2009, внесена от P.A.M., с испанско гражданство, 
относно свободното движение на малолетни лица на 
територията на ЕС

   CM– PE 441.098
   FdR 814427

76. № 1367/2009, внесена от Ján Loncik, със словашко 
гражданство, относно пенсионни проблеми в резултат на 
разделянето на бивша Чехословакия

   CM– PE 441.105
   FdR 814441

o O o

77. Дата и място на следващото заседание
 15 юли 2010 г., 9.00 - 12.30 ч. и 15.00 - 18.30 ч.


