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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2011)193_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

понеделник, 24 януари 2011 г., 15.00−18.30 ч.
вторник, 25 Януари 2011 г., 9.00−12.30 ч.

Брюксел

Зала JAN  2Q2

1. Приемане на проект на дневен ред (1) PE 456.777
FdR 853822

Одобрение на протоколите на заседанията от:
   -   9  ноември  2010 г.

PV– PE 452.894
FdR 851227
+ приложения

   -   22  ноември  2010 г. PV– PE 452.896
FdR 840175

2.

   -   1-2 декември 2010 г. PV– PE 454.457
FdR 850333
+ 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 или други получени документи

Пътеводител на европейските градове

5. Последващи действия след доклада Busutill 
относно въвеждащи в заблуда дружества, съставители на 
справочници   
(Петиции 45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 
52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 и други)               
(2008/2126(INI))

№ 100/2010, внесена от г-н Jacques de Lepinau, с френско 
гражданство, от името на WWW.StopECG.ORG, относно 
необходимостта, европейското законодателство да защити 
малките предприятия срещу включване в нежелани договори 
и заблуждаваща реклама
(вероятно в присъствието на вносителя)

   A6-0446/2008

   sir

Околна среда

Отпадъци

6. № 273/2010, внесена от Mariagrazia Canuti, с италианско 
гражданство, относно депото за отпадъци в Malagrotta, близо 
до Рим
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 452.727
   FdR 838852

7. № 323/2010, внесена от Matteo Grossi, с италианско 
гражданство, относно налагането на компютърен софтуер 
(SISTRI) от италианското министерство на околната среда за 
прилагането на Директива 2008/98/ЕО във връзка с 
проследяването на отпадъците
(вероятно в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 452.734
   FdR 838879

8. № 1405/2007, внесена от Ивайло Асенов Кръстев, с българско 
гражданство, от името на сдружение „Защита здравето и 
живота на населението и околната среда“, относно 
незаконното експлоатиране на депо за твърди битови 
отпадъци

   CM– PE 415.083/REV
   FdR 797190
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(в присъствието на вносителя на петицията)

9. № 78/2007, внесена от Mavroudis Voridis, с гръцко 
гражданство, относно изграждането на депо за отпадъци в 
район в Източна Атика
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 396.614/REV. III
   FdR 814289

10. № 1292/2009, внесена от г-н Juozas Imbrasas, с литовско 
гражданство, относно предполагаеми нарушения на 
законодателството на ЕО в областта на околната среда във 
връзка с планираната инсталация за изгаряне на отпадъците 
във Вилнюс  
(вероятно в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 441.332
   FdR 816751

17.30-18.30 ч.  (при закрити врата)

11. Заседание на координаторите

* * *

25 януари 2011 г., 9,00 – 12,30 ч.

в 9 ч.

12. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите
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13. [Годишен доклад относно дейността на комисията по 
петиции за 2010 г.       (2010/2295(INI))
Докладчик:  
- предварителна размяна на становища]
(ОТЛОЖЕНО за следващото заседание !!!)

14. Становище относно единния пазар за европейците ((IMCO) 
(2010/2278 (INI))
(приемане в IMCO: 28.02.2011 г. - разглеждане в сесия: 
23.03.2011 г.)
Докладчик:  
- първа размяна на мнения

   DT– PE 456.660
   FdR 853148

Околна среда

Nordstream gas pipeline

15. 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 952/2006)
(2007/2118(INI)) (Докладчик: LIBICKI)
(GERINGER)

   CM– PE 396.607/REV
   FdR 851556
           851557
    A6-0225/2008
+ LT- 804379
+ LT- 817965

16. № 1345/2009внесена от Michal Racki, с полско гражданство, 
относно открит рудник за кафяви въглища в Долна Силезия в 
Полша
и
№ 46/2010, внесена от Irena Rogowska, с полско гражданство, 
от името на сдружение „Stop Odkrywce“ (Спрете открития 
рудник), относно открит рудник за лигнитни въглища в 
Долна Силезия (Полша) 
(в присъствието на вносителите на петицията)

   CM– PE 448.664
   FdR 829307

17. № 1843/2009,внесена от г-н Francis Pont, с френско 
гражданство, относно сериозните рискове за здравето в 
резултат от неправилно управление на инсталацията за 
пречистване на отпадъчни води в Béziers (Франция)

   CM– PE 450.785
   FdR 834561

18. № 1486/2009, внесена от Bo Håkansson, с датско гражданство, 
от името на Датското сдружение за опазване на околната 
среда, относно разрешаването от датското правителство на 

    CM–
    PE 441.339/REV
    FdR 851632
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лова на миди в зони от Натура 2000, и последващото 
нарушение на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май
1992 година за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна
(в присъствието на вносителите на петицията)

Проучвателно посещение 

19. Проучвателно посещение в Mellau/Damuls, Vorarlberg 
(Австрия)
(29.09. - 1.10.2010 г.)
във връзка с петиция 672/2007, внесена от Lothar Petter, с 
австрийско гражданство, от името на Инициативния комитет 
против планираните нови съоръжения за зимни спортове в Mellau 
и Damüls в Vorarlberg (Австрия), подкрепена от 26 подписа, 
относно планираните ски влекове и въжени линии в района на 
Mellau и Damüls
- разглеждане на доклада от проучвателното посещение
(в присъствието на вносителите на петицията)

   DT– 452.657
   FdR 838317

   CM–
   PE 411.964/REV. III
   FdR 853636 

Признаване на квалификации

20. № 689/98, внесена от David Petrie, с британско гражданство, 
относно проблемите, срещани от асистентите по 
чуждестранни езици (lettori) в италианските университети
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 230.117/REV. VIII
   FdR 720306
   DV–docspet

Туризъм

21. № 1132/2009, внесена от H.M., с португалско гражданство, от 
името на Асоциация на португалските туристически фирми 
„AETP“, относно липсата на прозрачност във връзка с 
кандидатстването за средства в рамките на оперативните 
програми на ЕС
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 441.092
    FdR 814420
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Б. Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на писмения 
отговор на Комисията или на други получени документи

22. № 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

23. № 15/2007, внесена от г-н Manuel Barrios Hernandez, с 
испанско гражданство, относно въздействието на 
функционирането на пречиствателна станция за отпадъчни 
води в Maqua (Астурия) върху живущите в близост до нея

   CM–
   PE 394.290/REV. III
   FdR 851640

24. № 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

25. № 330/2007, внесена от г-н Ion Anghel, с румънско 
гражданство, относно незачитане на правото му на социално 
осигуряване от страна на гръцките органи

   CM– PE 414.285/REV
   FdR 802653

26. № 1047/2007, внесена от Pol O'Morain, с ирландско 
гражданство, относно условията за издаване на визи на 
членове на семействата на европейски граждани

   CM– PE 414,112/REV
   FdR 851646

27. № 569/2008, внесена от Daniele Rovai, с италианско 
гражданство, относно такса към сметката за тока заради 
закриването на стари ядрени централи в Италия

   CM– PE 423,649/REV
   FdR 851653

28. № 1449/2008, внесена от г-н Isaac Dominguez Santos, с 
испанско гражданство, относно неблагоприятния ефект, 
който оказва строителството на високоскоростната 
железопътна линия Palencia-Leon върху района Grajal de 
Campos (Леон)

   CM– PE 428,050/REV
    FdR 838921

29. № 642/2009, внесена от Balazs Bonnyai, с германско 
гражданство, подкрепена от 34 подписа, относно правото на 
принадлежащите към унгарското малцинство в Словакия да 
ползват родния си език

   CM– PE 438.305
   FdR 802740

30. № 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/REV
   FdR 851661
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31. № 878/20091, внесена от Angel Mendizabal Albizu, с испанско 
гражданство, относно стандартите за акредитация на 
контролни органи за осигуряване на проверка на 
съответствието със законодателството в областта на 
фуражите и храните и правилата за опазване здравето на 
животните и хуманното отношение към животните 
(„Регламент 882/2004/ЕО”)

   CM– PE 440.055
   FdR 810961

32. № 1116/2009, внесена от H.L., с полско гражданство, относно 
вредна за околната среда инсталация за пречистване на 
отпадъчни води в град Luzino в северна Полша

   CM– PE 445.767
   FdR 824562

33. № 1211/2009, внесена от Leond Brevdo, с германско 
гражданство, относно двойно данъчно облагане между 
Германия и Франция
и
№ 1439/2009, внесена от Bernhard Frey, с германско 
гражданство, относно несправедливо данъчно третиране на 
трансгранични работници между Франция и Германия
и
№ 1610/2009, внесена от Agostino Consigliere, с италианско 
гражданство, относно избягване на двойното данъчно 
облагане между Италия и Франция

   CM– PE 441.331
   FdR 816750

34. № 1316/2009, внесена от Norbert Jung, с германско 
гражданство, относно искане за европейско законодателство 
за минимално пространство за сядане в пътническите 
самолети

   CM– PE 441.333
   FdR 816752

35. № 1390/2009, внесена от Margret и Alan Bereton, с британско 
гражданство, относно проблеми, свързани с експлоатацията 
на депото за отпадъци Cold Meece (Staffordshire)

   CM– PE 445.769
   FdR 824564

36. № 1450/2009, внесена от Ulrike Büker, с германско 
гражданство, относно извършването на авансови плащания 
по издръжка на германски получатели на обезщетения, 
живеещи в друга държава-членка

   CM– PE 454,587
   FdR 851674

37. № 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/REV
   FdR 851666

38. № 1501/2009, внесена от Roque Leal Carretero, с испанско 
гражданство, относно планираното изграждане на път, 
засягащ парка с диви животни Sierra Norte близо до Севиля

   CM–
   PE 441,343/REV. II
   FdR 851667
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39. № 1593/2009, внесена от Metodie Nicoară, с румънско 
гражданство, относно проблеми във връзка с маршрута, 
избран за околовръстния път на Caransebeș като част от 
планираните работи за подобряване на път DN 6 между 
Drobeta Turnu Severin и Lugoj (Румъния)

    CM– PE 452,716
    FdR 838839

40. № 1771/2009, внесена от Marin Mândrilă, с румънско 
гражданство, от името на дружество Mari-Vila COM S.R.L., 
относно нарушение на законодателството по отношение на 
предоставяне на договори за обществени поръчки в Румъния 

   CM– PE 441.359
   FdR 816794

41. № 1772/2009, внесена от Helena Maijala, с финландско 
гражданство, от името на Pro Hanhikivi, относно проект за 
изграждане на ядрена централа във Fennovoima, Hanhikivi

   CM– PE 454,589
   FdR 851677

42. № 194/2010, внесена от Edward Mallia, с малтийско 
гражданство, от името на „Приятели на Земята“ (Валета), 
подкрепена от 461 подписа, относно твърдение за нарушение 
от страна на Малта на Директива 2001/42/EО във връзка с 
изменението на структурния план за Малтийските острови от 
1990 г.

   CM– PE 452,722
   FdR 838846

43. № 441/2010,внесена от Antonio Rodríguez de León, с испанско 
гражданство, от името на „Plataforma por el mar canario“, 
относно положението и бъдещите перспективи пред 
отдалечените райони

   CM– PE 454,606
   FdR 851829

44. № 443/2010,внесена от Salvatore Murru, с италианско 
гражданство, подкрепена от 6 подписа, относно европейските 
правила по отношение на прилова на червен тон

   CM– PE 452,745
   FdR 838890

45. № 455/2010, внесена от Gabriele Lang, с германско 
гражданство, от името на „Tierhilfe & Verbraucherschutz 
International e.V.“, относно ветеринарния препарат за 
евтаназия T61

   CM– PE 454,607
   FdR 851830

46. № 464/2010, внесена от Michael Groves, с британско 
гражданство, от името на „Жертви на международните 
круизи“, относно престъпления, свързани с насилието над 
личността и случаите на изчезване на международните 
круизни кораби

   CM– PE 454,609
   FdR 851832

47. № 474/2010, внесена от A.S., с румънско гражданство?, 
относно по-добри унифицирани мерки за издаването на 
здравноосигурителни карти в Европейския съюз

   CM– PE 454,610
   FdR 851833
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48. № 485/2010, внесена от Teresa Martin Jimenez, с испанско 
гражданство, относно генерични лекарствени продукти

   CM– PE 454,613
   FdR 851836

49. № 491/2010, внесена от Luisa Maranelli, с италианско 
гражданство, подкрепена от 9350 подписа, относно 
премахването на намалените пощенски такси за печатни 
материали

   CM– PE 452,748
   FdR 838894

50. № 513/2010, внесена от Tom Muirhead, с британско 
гражданство, относно родителската отговорност в случаите с 
деца на неженени родители в законодателството на 
Обединеното кралство

    CM– PE 452,751
    FdR 838898

51. № 515/2010, внесена от Robert Walczak, с полско 
гражданство, относно неспазване от полските органи на 
разпоредбите на Директива 2006/1/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно използването на превозни 
средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на 
товари

    CM– PE 452,753
    FdR 838900

52. № 522/2010, внесена от Michael Tschoetschel, с германско 
гражданство, относно промени със задна дата на критериите 
за квалификацията на лекарите специалисти в Швеция

    CM– PE 452,754
    FdR 838901

53. № 619/2010, внесена от Laszlo Siklosi, с унгарско 
гражданство, относно признаването във Франция на неговата 
квалификация като инструктор по физкултура

   CM– PE 454,620
   FdR 851844

54. № 620/2010, внесена от David Carracoi, с германско 
гражданство, относно дискриминация срещу възрастните 
хора при здравните застраховки при пътуване

   CM– PE 454,621
   FdR 851845

55. № 639/2010, внесена от Ramona Plaza Mesón, с испанско 
гражданство, относно типово одобрение на превозни 
средства в Испания

   CM– PE 454,622
   FdR 851846

56. № 718/2010 внесена от A.K., с полско гражданство, относно 
легализирането на официални документи за използване в 
чужбина

   sir
   LT– JURI
   FdR 852181

57. № 725/2010 внесена от Marco Noto, с италианско 
гражданство, относно етикетирането на консервирана риба

   CM– PE 454,623
   FdR 851847

o O o
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58. Дата и място на следващото заседание
 1 февруари 2010 г.,  9.00 – 12.30 ч. и  15.00 – 18.30 ч.


