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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2010)192_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Сряда, 1 декември 2010 г., 15,00−18,30 ч.
Четвъртък, 2 декември 2010 г., 9,00−12,30 ч.

Брюксел

Зала ASP  A3G-2

1. Приемане на проекта на дневен ред (1) PE 454.398
FdR 840802

Одобрение на протоколите от заседанията на:
   - 29-30 септември 2010 г.

PV– PE 450.605
FdR 839448
+ приложения

2.

   - 25-26 октомври 2010 г. PV- PE 452.699
FdR 838755
+ 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 на комисията 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 
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обсъждане на следващо заседание.

В присъствието на представители на Европейската комисия

*** Време за гласуване ***

5. Становище относно публичния достъп до документи на 
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 
(2008/0090(COD)) COM (2008)0229
Докладчик:  HANKISS  (PPE)
- разглеждане на предложенията за изменения
- приемане на проектостановище

    PA– PE 441.376
    FdR 817059

    AM– PE 452.759
    FdR 838956

*** Край на гласуването ***

A. Петиции за обсъждане в комисия на основание на писмен отговор на 
Комисията или други получени документи

„Equitable Life“
(с писменото становище на г-жа Ann Abraham, парламентарен и здравен омбудсман, 
Обединено кралство)

6. Последващи действия по отношение на кризата със 
застрахователното дружество „Equitable Life“

№ 29/2005, внесена от Paul Braithwaite, с британско гражданство, 
от името на групата за действие на членовете на „Equitable“,
относно предположението, че правителството на Обединеното 
кралство не е поело отговорността за пълното прилагане на 
директивите на ЕС относно животозастраховането и 
застраховането, различно от животозастраховане, по-специално 
във връзка с регулирането на дейността на „Equitable Life“
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
№ 611/2004 по същата тема
и
№ 775/2005, внесена от Manfred Bischof,  с германско 
гражданство, относно предполагаеми пропуски от страна на 
Британския орган за финансови услуги (FSA) при наблюдението 
на застрахователното дружество „Equitable Life“
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

PETI20081201_EquiUKombud
s
PE 360.135
FdR 572067

PETI20081201_LtPottering-
GaleoteEqui_EN

PETI20081201_LtLibicki-
PotteringEqui_EN

P6_TA(2007)0264_

PETI20081201_sir775-
05_EN

Гражданска инициатива
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7. Становище относно предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно гражданската 
инициатива   
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Съдокладчици:  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (VERTS)
- информация от съдокладчиците

Конкуренция

8. № 500/2010, внесена от Saverio De Bonis, с италианско 
гражданство, от името на ANLAC – Associazione Nazionale 
Liberi Allevatori di Conigli, относно предполагаемо 
нарушение на антитръстовите правила на пазара за заешко 
месо в Италия 
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 452.749
   FdR 838895

Работно време

9. № 1103/2007, внесена от Laurent Hermoye, с белгийско 
гражданство, от името на Асоциацията за защита на правата 
на лекарите стажанти, относно условията на труд в Белгия за 
младшите лекари

   CM– PE 416.428/REV
   FdR 800205

№ 709/2007, внесена от Paulina Sikorska-Radek, с полско 
гражданство, относно условията за трудова заетост на полски 
лекари, работещи в сферата на общественото здравеопазване
и

   CM–
   PE 416.408/REV.
   FdR 800202

10.

№ 885/2007, внесена от Krzysztof Bukiel, с полско 
гражданство, от името на OZZL (Национален лекарски
професионален съюз), подкрепена от 6 770 подписа, относно 
условията на труд на полските лекари

   CM–
   PE 416.423/REV.
   FdR 800203

11. № 2/2008, внесена от Marc Sasiek, с френско гражданство, 
подкрепена от приблизително 100 подписа, относно нормите, 
които регламентират работното време и заплащането на 
персонала за спешна медицинска помощ във Франция
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM_O– PE 416.461
    FdR 756453

12. № 1231/2007, внесена от R.G.S., с испанско гражданство, 
относно разпоредбите, регулиращи условията на труд на 
полицейските служители в Navarra, и факта, че те не 
съответстват на духа и буквата на Директива 2003/88/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти 
на организацията на работното време

   CM– PE 416.436
   FdR 756229
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13. № 1616/2008, внесена от Dominique Achispon, с френско 
гражданство, от името на Националния съюз на 
полицейските служители (SNOP), подкрепена от подписи, 
относно работното време на полицейските служители
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 439.187
   FdR 805885

14. № 74/2010, внесена от Jean Pirotte, с белгийско гражданство, 
от името на FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des 
services publics), относно предполагаемо нарушение на 
Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на 
организацията на работното време в Белгия (относно 
пожарникарите)
(в присъствието на вносителя на петицията)

   sir

* * *

2 декември 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

Свобода на пресата

17. № 733/2010, внесена от R.T.,  с румънско гражданство, 
подкрепена от 3 подписа, относно потенциално нарушение на 
правото на свобода на изразяване във връзка с позовавания 
по отношение на пресата, които се съдържат в Националната 
стратегия за отбрана на Румъния
и  
№ 1235/2010, внесена от Iacob Baciu и Cristi Godinac, с 
румънско гражданство, от името на Democratic Trade Union 
Confederation of Romania - CSDR и MediaSind Federation of 

    sir

    sir
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Romania, относно потенциално нарушение на правото на 
свобода на изразяване във връзка с позовавания по 
отношение на пресата, които се съдържат в Националната 
стратегия за отбрана на Румъния
(в присъствието на вносителя на петицията)
(поканени са румънските органи)

Околна среда

18. № 0587/2008, внесена от Jose Luis Fernandez Fuarros, с 
испанско гражданство, от името на „Plataforma Ciudadana 
contra el puerto industrial de Granadilla“, относно твърдения, 
свързани с нарушения на поетите ангажименти по отношение 
на независимостта на обществената фондация, учредена с цел 
упражняване на контрол върху строителните работи в 
индустриалното пристанище на Granadilla
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

  CM– PE 420.009/REV
   FdR 802688

19. № 148/2009, внесена от J.S.,  с британско гражданство, 
относно химическото замърсяване вследствие дейността на 
завода Adisseo и неговото пагубно влияние върху здравето на 
жителите на френски град

   CM– PE 428.091/REV
   FdR 814340

20. № 261/2005, внесена от Colette Goeuriot, с френско 
гражданство, от името на миньорската общност в 
Лотарингия, относно екологичните и здравните рискове, 
причинени от изоставянето на миннодобивната дейност в 
Лотарингия

   CM–
   PE 367.766/REV. II
   FdR 816541

Селско стопанство-Околна среда

21. № 305/2010, внесена от Carola Twardella, с германско 
гражданство, относно нейните препоръки към Парламента да 
преразгледа решението си за разрешаване на мащабното 
засаждане на генетично модифицирани картофи от „BASF“ и 
продажбата на генетично модифицирана царевица от 
„Monsanto“

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

Б. Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на писмения 
отговор на Комисията или на други получени документи
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22. N°  1098/98, внесена от г-жа Helga и г-н Norbert Graß, с 
германско граждансто, относно нарушаване на европейското 
законодателство в областта на околната среда в Denia, 
Испания

   CM–
    PE 231,918/REV. VII
   FdR 838948

23. N°  535/2002, внесена от John Mulcahy, с ирландско 
гражданство, от името на асоциацията „Save the Swilly”, 
подкрепена от 10,000 подписа, относно опазване на морето в 
Lough Swill, графство Донегал, Ирландия

   CM–
   PE 329.200/REV. III
   FdR 814254

24. N°  689/2004, внесена от г-н Henri-Michel Henry с френско 
гражданство, от името на Асоциация за опазване и 
възстановяване на островите и крайбрежието на море Iroise, 
относно създаването на национален морски парк

   CM_O– PE 370.051
   FdR 713566

25. №  727/2005, внесена от Valerie Gardner, с британско 
гражданство, от името на „Граждани срещу боклука“, 
относно проект за депо за отпадъци в Path Head Quarry, 
Blaydon, Tyne and Wear

   CM–
   PE 369.942/REV. VI
   FdR 802494

26. N°  827/2005, внесена от Mark Bookham, с британско 
гражданство, от името на Независим форум "Такси за морски 
фарове и навигационни съоръжения" (Independent Light Dues 
Forum), относно несъвместимостта на "ирландската 
субсидия" със законодателството на ЕС

   CM_O– PE 369.941
   FdR 601484

27. N°  1003/2005 внесена от José Manuel García Agudo, с 
испанско гражданство, от името на Координационния 
комитет на жителите срещу магистралната отсечка Penagos, с 
5 подписа, относно отсечка от проектирания път A8, 
преминаваща през Cantabria

    CM–
    PE 380,947/REV. III
    FdR 838811

28. N°  155/2006, внесена от г-н Robert Twiss (ирландец), от 
името на Purcellsinch Business & Residents Group (PBRG), 
относно замърсяването на водата в областта в резултат на 
дейността на съоръжението за обработка на отпадъчните 
води в Purcellsinch (PWWTP), в близост до Килкени 
(Ирландия)

   CM_O– PE 388.741
   FdR 667749

29. №  0442/2006, внесена от г-н Peter Dunne, с ирландско гражданство, 
относно дейността на ирландската Таксиметрова регулаторна 
служба

   CM– PE 396.594
   FdR 691297

30. N°  461/2006, внесена от Antonio Morales Mendez, с испанско 
гражданство, от името на Ayuntamento de Aguimes (Aguimes, 
Испания), относно нарушения на Директиви на ЕО 85/337, 
92/43 и 79/409 в рамките на проект, финансиран от 

   CM– PE 405.786
   FdR 720287
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Европейския фонд да регионално развитие, за разширяване 
на пристанището в Arinaga (Gran Canaria, Испания)

31. N°  470/2006, внесена от Juliana Chaves, с испанско 
гражданство, от  името на „Amics de la Tierra — Eivissa“, 
подкрепена от 10 849 подписа, относно  въздействието върху 
околната среда на проектите на местните власти за 
изграждане на автомагистрали на остров Ибиса 

   CM– PE 390.693/REV
   FdR 785671

32. N°  494/2006, внесена от Thomas C Burke, с ирландско 
гражданство, от името на заинтересовани жители на 
Lagavooren, относно защитата на важен водоносен пласт в 
North Leinster (Ирландия)

   CM_O– PE 386.464
   FdR 656945

33. N°  828/2006, внесена от г-н Niall Gilligan, с ирландско 
гражданство, относно предполагаеми нарушения на 
Директиви 96/82/ЕО и 89/391/ЕО от страна на Ирландия

   CM– PE 398.577/REV
   FdR 770871
   + отговор на IRL

34. N°  1017/2006, внесена от г-н Adolfo Barrena Salces, с 
испанско гражданство, относно липсата на подходяща оценка 
на въздействието върху околната среда на проекти за 
урбанизация, които предстои да бъдат развити в област 
Aragon

   CM– PE 394.287
   FdR 687641

35. N°  214/2007, несена от Sonia Ortiga, с испанско гражданство, 
от името на Европейската зелена партия (Тhe European 
Greens), относно замърсяването с нитрати на подпочвените 
води от открити свиневъдни ферми

   CM– PE 396.638/REV
   FdR 838821

36. №  217/2007, внесена от г-н Javier Sanchis Marco, с испанско 
гражданство, относно липсата на мерки за опазване на 
околната среда в Masalaves (Валенсия) във връзка с 
дейността на местна фабрика за тухли

   CM_O–
   PE 400.335/REV. II
   FdR 777470

37. №  249/2007, внесена от Pauline Smout, с британско 
гражданство, относно нарушения на законодателството на 
ЕО при издаване на разрешително за построяване на депо за 
отпадъци в Hafod Quarry, Wrexham (Уелс, Обединено 
кралство)

   CM– PE 794513/REV
   FdR 794513

38. N°  250/2007, внесена от г-ца Janet Crawford, с ирландско 
гражданство, относно проблеми с водоснабдяването в окръг 
South Tipperary (Ирландия)

   CM_O– PE 405.800
   FdR 720413

39. N°  286/2007, внесена от г-н James Lane, с ирландско 
гражданство, относно липсата на обезопасени зони за 
паркиране на тежкотоварни превозни средства в Ирландия 

   CM_O– PE 398.530
   FdR 698789
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40. №  704/2007, внесена от Elisabeth Walsh, с ирландско 
гражданство, от името на "Група на притежателите на млечни 
квоти", относно предполагаема възрастова дискриминация 
срещу получатели на млечни квоти

   CM_O– PE 406.077
   FdR 723218
   + отговор на IRL

41. №  781/2007, внесена от Rosita Sweetman, с ирландско 
гражданство, относно замърсяване с канцерогенен пестицид, 
линдан, в резултат на дейността на ирландския държавен 
орган по горите „Coillte“

   CM_O– PE 407.964
   FdR 729478

42. N°  842/2007, внесена от г-н Charlie Weston, с ирландско 
гражданство, от името на Fairshare Campaign Group, относно 
предполагаеми нередности при извършването на 
стратегическа екологична оценка във връзка с изграждането 
на регионална пречиствателна станция за отпадъчни води в 
района на полуостров Donabate/Portrane (община Дъблин)

   CM– PE 407,969
   FdR 777482

43. N°  1232/2007, внесена от г-н Manuel Garcia Gonzáles, с 
испанско гражданство, от името на Plataforma Ciudadana 
Refineria NO, относно възможни нарушения на Директиви 
2003/4/ЕО и 85/337/ЕИО във връзка с проекта за рафинерията 
в Balboa, която предстои да се построи в Extremadura 
(Испания)

   CM–
   PE 416.437/REV. II
   FdR 791833

44. N°  1394/2007, внесена от г-н Miguel Angel Gea Rifá, с 
испанско гражданство, относно вредното въздействие на 
плановете за изграждане на съоръжения за водни спортове в 
Caño de la Barreta, в близост до El Rompido (Cartaya, 
Andalucia)

   PE 423,902
   FdR 782521

45. N°  444/2008, внесена от г-жа Anne Blackman, с британско 
гражданство, относно твърдения за нарушения в оценката на 
въздействието върху околната среда, извършена от уелското 
министерство на транспорта и икономиката във връзка с 
разработване на проект в Нелсън, графство Caerphilly 
(Обединено кралство)

   CM– PE 420.000
   FdR 766616

   + отговор на Уелс

46. N°  576/2008, внесена от Francis Devigne, с френско 
гражданство, относно инсталиране на трансформатор с 
електромагнитно излъчване над допустимите от 
европейското законодателство граници 

   CM– PE 420.007/REV
   FdR 789341

47. N°  716/2008, внесена от 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 

   CM– PE 430,780
   FdR 797223
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Валенсия

48. №   185/2009, внесена от г-н Migel Ángel Gea Rifá (Spanish), 
от името на Izquerda Unida Los Verdes - Andalucia, относно 
твърдения за измами и лошо управление на фондове от ЕС от 
страна на ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural 
Integral de la Costa Occidental de Huelva)

   CM– PE 428.096
   FdR 789511

   + отговор на 
Европейската служба 
за борба с измамите 
(OLAF)

49. N°  610/2009, внесена от Joan Ferrando Domenech, с испанско 
гражданство, от името на Гражданската група за действие за 
защитата на регионите Cenia, относно проекта за подземното 
хранилище за газ в Alcanar, Tarragona 

   CM– PE 452,711
   FdR 838826

50. N°  683/2009, 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

51. N°  1050/2009, внесена от M.S., с германско гражданство, 
относно забрана за завързване на добитъка, по-специално 
млекодайните крави

   sir
   LT–
   FdR 837548

52. N°  1130/2009, внесена от Ramón Pena Bertolin, с испанско 
гражданство, от името на Сдружение на жителите на Joan 
Prim, относно строителна дейност в парк в Reus
и
N°  1243/2009, внесена от Ramоn Penya, с испанско 
гражданство, от името на Сдружение на жителите на Joan 
Prim, относно строителна дейност в парк в Reus

   CM– PE 452,713
   FdR 838828

53. N°  1253/2009, внесена от Régis Valluet, с френско 
гражданство, относно конфликт с кооперацията за мляко във 
връзка с качеството на неговото мляко 

   CM– PE 441.099
   FdR 814428

54. N°  1266/2009, внесена от H. H. Rogers, с британско 
гражданство, относно инсталацията за изгаряне на отпадъци 
El Campello в Аликанте

   CM– PE 439,224/REV
   FdR 838927

55. N°  1485/2009, внесена от John Damm Sørensen, с датско 
гражданство, относно неспазване на Директива 90/313/ЕИО 
на Съвета относно свободата на достъпа до информация за 
околната среда от страна на датския Съвет за опазване на 
околната среда

   CM– PE 452,715
   FdR 838838
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56. N°  1777/2009, внесена от E.J.S. с германско гражданство, 
относно застраховка за гражданска отговорност в 
трансгранично дело

   CM– PE 452,718
   FdR 838841

57. N°  1910/2009, внесена от Apollonia Götz с германско 
гражданство, относно лишаването от собственост на 
притежатели на жилища в Segur de Calafell (Тарагона)
и
N°  1/2010, внесена от Erich и Silvia Kumpf, с германско 
гражданство, относно лишаването от собственост на 
притежатели на жилища в Segur de Calafell (Тарагона)

   CM– PE 452,719
   FdR 838842

58. N°  120/2010, внесена от José Soto Cepas, с испанско 
гражданство, от името на Сдружението на работниците в 
бившия завод за уран Andujan, относно положението на 
наетите на работа в завода

    CM– PE 448.723
    FdR 829535

59. N°  171/2010, внесена от Kamila Beata Klim-Petersen, с полско 
гражданство, относно конфискацията от страна на датските 
органи на нейния служебен автомобил, регистриран в Полша, 
и свързаните с това пречки пред свободното придвижване на 
работна ръка

   CM– PE 448.729
   FdR 829542

60. N°  276/2010, внесена от H.E.v Z, с германско гражданство, 
относно искането му за премахване на задължителното 
членство на независимите предприятия в търговски палати 

   CM– PE 452,728
   FdR 838853

61. N°  284/2010, внесена от K. H-L., с германско гражданство, 
относно отказ на германските органи да признаят нейната 
диплома от френски университет

   CM– PE 452,730
   FdR 838869

62. N°  307/2010, внесена от Pawel Joachimiak,, с полско 
гражданство, относно полското законодателство в областта 
на правото на индустриална собственост и несъответствието 
му с редица международни и европейски правни актове

   CM– PE 452,731
   FdR 838876

63. N°  317/2010, внесена от Hans Albrecht, с германско 
гражданство, относно мониторинг на спазването на 
Директива 1999/44/ЕО

    CM– PE 452,732
    FdR 838877

64. N°  322/2010, внесена от Roberto Albanese, с италианско 
гражданство, от името на „Comitato dei Citadini del Fiume“, 
подкрепена от 93 подписа, относно екологичното бедствие в 
реките Ламбро и По, Италия

   CM– PE 452,733
   FdR 838878
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65. N°  327/2010, внесена от Maria Grazia Brunero, с италианско 
гражданство, относно добива на алуминий от компанията 
Vedanta в Индия, който оказва въздействие върху 
местообитанието на племето Dongria Kondh

   CM– PE 452,736
   FdR 838881

66. N°  347/2010, внесена от Carmen Andonaegui Moreno, с 
испанско гражданство, относно отстраняването на щъркелово 
гнездо от църковната кула в град Galapagar в близост до 
Мадрид

   CM– PE 452,737
   FdR 838882

67. N°  360/2010, внесена от F.P.E., с германско гражданство, 
относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно 
правото на граждани на Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите–членки

   CM– PE 452,739
   FdR 838884

68. N°  396/2010, внесена от Domenico Lamanna Di Salvo, с 
италианско гражданство, относно твърдения за нарушаване 
на законодателството на ЕС от германския граждански 
кодекс за изплащане на съпружески издръжки 

   CM– PE 452.740
   FdR 838885

69. N°  397/2010, внесена от Ludmila d'Atri, с италианско 
гражданство, относно финансовите и други стимули за 
употребата на биопластмаса като опаковъчен материал

   CM– PE 452,741
   FdR 838886

70. N°  408/2010, внесена от Изпълнителния комитет на 
организацията за лицата с увреждания „Organización 
Impulsora de Discapacitados (OID)“, относно монопола върху 
продажбата на билети, издадени от Испанското национално 
сдружение на слепите (ONCE)

    CM– PE 452,744
    FdR 838889

o O o

71. Дата и място на следващото заседание
 24 януари 2011 г., 15,00 – 18,30 ч.
 25 януари 2011 г., 9,00 – 12,30 ч.


