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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2011)194_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Вторник, 1 февруари 2011 г., 9.00−12.30 ч. и 15.00−18.30 ч. 

Брюксел

Зала: ASP  A3E2

1. Приемане на проект на дневен ред (1) PE 456.868
FdR 854600

2. Съобщения на председателя

3. 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 или други получени документи

Пътеводител на европейските градове

4. 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))

N°  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 от включване в нежелани договори и 
заблуждаваща реклама
(вероятно в присъствието на вносителя на петицията)

   A6-0446/2008

   сър

Околна среда

5. N°  1335/2008, внесена от Христо Генев, с българско 
гражданство, подкрепена с 14432 подписа, относно 
повишаването на добива в златната мина в Челопеч, 
България, посредством използването на цианидна технология
(вероятно в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 426.985
   FdR 785716

N°  1534/2008 от Борислав Сандов, с българско гражданство, 
от името на Сдружението за аграрни екологични проекти –
ГЕО, подкрепена от 13 626 подписа, относно незачитане от 
страна на българските органи на разпоредбите на Директива 
2001/42/EО на Съвета относно оценката на последиците на 
някои планове и програми върху околната среда и Директива 
92/43/ЕИО на Съвета относно опазването на естествените 
местообитания и на дивата фауна и флора, във връзка със 
спортен и туристически център в Родопите
и

   CM– PE 427.109
   FdR 786523

6.

N°  1587/2008, внесена от Невена Асенова, с българско 
гражданство, от името на Инициативен комитет на жителите 
на село Мугла, подкрепена от 410 подписа, относно „замяна 
на земя” и неспазване на законодателството на ЕС във връзка 
с околната среда в района на Смолян, Южна България

   CM– PE 427.006
   FdR 785744
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7. N°  1336/2008, внесена от Андрей Ковачев, с българско 
гражданство, подкрепена с още 1 подпис, относно 
неизпълнението на задълженията за включване на територии 
в мрежата Натура 2000 в България, както и относно 
незадоволително разглеждане от страна на Комисията на 
подобна жалба

   CM– PE 440.044
   FdR 810936

8. N°  437/2001, внесена от г-н José Antonio Muñoz Grau, с 
испанско гражданство, от името на „Asociación Comisión Pro-
Río“, относно замърсяването на река Segura в региона на 
Murcia
и
N°  1026/2002, внесена от г-н Pedro Marset Campos, с 
испанско гражданство, относно постоянното и с 
неотслабваща сила замърсяване на река Segura, и като 
следствие от това, на свързаната с нея мрежа от напоителни 
канали

   CM–
   PE 313.911/REV. VI
   FdR 838949

N°  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 Община 
Гибралтар (Андалусия, Испания) и Гибралтар (Обединено 
кралство)

   CM–
   PE 438.293/REV.
   FdR 838914

9.

и
N°  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/REV
   FdR 838916

10. N°  287/2008, внесена от Bernd Hofmann, с германско 
гражданство, относно предполагаемо принудително 
отчуждаване и неправилно използване на финансиране от ЕС 
в Елче (провинция Аликанте в автономния регион Валенсия)

   CM– PE 438.294
   FdR 802728

N°  776/2009, внесена от Roland Sharp, с британско 
гражданство, от името на Hondón de los Frailes Residents’ 
Association, относно неприемлива градоустройствена дейност 
в Hondón de los Frailes, Аликанте, Испания

   CM– PE 439.191
   FdR 805897

11.

и
N°  917/2009, внесена от Josefa Fernandez Quirante и Ronald 
Henry Sharp, с испанско и британско гражданство, от името 
на Asociación de Vecinos de Hondon de los Frailes, подкрепена 

   CM– PE 441.327
   FdR 816737
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от 2 подписа, относно намаляване на стойността на земите в 
резултат на изграждане на път и неадекватно обезщетение 

12. N°  584/2008 от Pedro Cuevas Cueto, с испанско гражданство, 
относно разширяването на автомагистрала A-8 (Autovía del 
Cantábrico) и планираното й преминаване през областта, заета 
от пещерите Cuartamentero в Llanes (Asturias)

   CM– PE 441.314
   FdR 816611

13. N°  418/2009, внесена от Álvaro Fernández Durán, с испанско 
гражданство, относно проект за магистрала през испанските 
Пиренеи

   CM– PE 430,793/REV
   FdR 829664

14. N°  1400/2009, внесена от Gerhard Holzinger, с германско 
гражданство, относно екологичната устойчивост на 
планирана магистрала на Канарските острови

   CM– PE 440,082/REV
   FdR 829678

******

11.30–12.30 ч. (при закрити врата)

15. Заседание на координаторите

* * *

в 15.00 ч.

16. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

*** Време за гласуване ***
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17. Становище относно единния пазар за европейците ((IMCO) 
(2010/2278 (INI))
(приемане в IMCO: 28.02.2011 г. - в пленарна зала: 23.03.2011 
г.)
Докладчик:  
- евентуално разглеждане на предложения за изменения
- приемане на проектодоклад

   PA– PE 456.866
   FdR 854595

   DT– PE 456.660
   FdR 853148

*** End of voting ***

Дискриминация

18. N°  632/2008, внесена от Robert Biedron, с полско 
гражданство, от името на „Kampania Przeciw Homofobii“ 
(„Кампания срещу хомофобията“) относно нежеланието на 
полските органи да издават актове за гражданско състояние 
на полски граждани, които желаят да встъпят в регистрирано 
партньорство с лице от същия пол в друга държава-членка
(вероятно в присъствието на вносителя на петицията)

    CM_O– PE 420.019
    FdR 766651

   LT–
   FdR 833746

19. N°  829/2008, внесена от г-н Fernando Soares, с британско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация въз 
основа на националността във връзка с непризнаването на 
британското гражданско партньорство във Франция 
и
N°  1085/2010, внесена от Aldwyn Llewelyn, с британско 
гражданство, относно признаването във Франция на 
партньорство, регистрирано в Обединеното кралство   

   CM– PE 428.026/REV
   FdR 810840

   sir

20. N°  305/2009, внесена от Marisa Pignolo, с италианско 
гражданство, относно свободното движение на хора в ЕС

    CM– PE 429.624
    FdR 792210

Основни права 

21. N°  1837/2009, внесена от Roberto Marcoccio, с италианско 
гражданство, относно видеозапис на полицейски разпити и 
съдебни производства в Европейския съюз за защитата на 
основните права на гражданите на ЕС и правата на 
държавите-членки на ЕС

   CM– PE 448,710
   FdR 829521
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16.30–17.30 ч.

22. Представяне от члена на Комисията Viviane Reding на 
нейния доклад за гражданството

                                                         ***

23. N°  1746/2008, внесена от Maksim Reva, с естонско 
гражданство, относно правото на глас при европейски избори

    CM– PE 428.067
    FdR 789462

24. [Годишен доклад относно дейността на комисията по 
петиции за 2010 г.       (2010/2295(INI))
Докладчик:  
- предварителна размяна на мнения

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

N°  142/2006, внесена от Wasilios Katsoulis, с германско 
гражданство, относно дискриминация от страна на германски 
застрахователни дружества спрямо хората с увреждания
и

   CM– PE 
   FdR 

25.

N°  609/2008, внесена от Wasilios 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

   LT–
   FdR 829559

26. N°  734/2007, внесена от György Jakubinyi, с румънско 
гражданство, от името на римокатолическата епархия на Alba 
Iulia, относно възстановяването на църковната собственост на  
римокатолическата епархия на Alba Iulia

   sir 
   LT–
   FdR 852287

27. N°  1397/2008, внесена от Raffele Mancuso, с италианско 
гражданство, относно неравенството между правата на 
работниците със срочен договор и тези на постоянен договор

   CM– PE 423.939/REV
   FdR 805864

28. N°  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/REV
    FdR 851656

29. N°  63/2009, внесена от Georgio Germani, с италианско 
гражданство, от името на 'Associazione Nazionale Quadri delle 
Amministrazioni Pubbliche - ANQUAP (Асоциация на висшите 

   CM– PE 427.085
   FdR 786477
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държавни служители), относно еднаквото заплащане на една 
и съща работа

30. N°  128/2009, внесена от Norbert Kaiser, с германско 
гражданство, относно равно третиране на държавните 
служители в Германия

    CM–
    PE 428,087/REV. III
    FdR 851658

31. N°  302/2009, внесена от Eugenia Ioan, с германско 
гражданство, относно загубите при обмен на валута във 
връзка с плащането на румънската й пенсия в Германия

   CM– PE 429,622/REV
   FdR 851659

32. N°  451/2009, внесена от Antonio Tortosa Gómez, с испанско 
гражданство, относно строителните работи, които ще бъдат 
извършени от общинските власти и архиепископията на 
община Мадрид около San Francisco el Grande Basilica в 
Мадрид (Испания)
и
N°  725/2009, внесена от Teresa Sànchez, с испанско 
гражданство, от името на „Сдружението на приятелите на 
крайречния район Вистиляс“, подкрепена от 22844 подписа, 
относно изграждането на нов жилищен комплекс на брега на 
река Мансанарес

   CM– PE 430,510/REV
   FdR 851660

33. N°  286/2010, внесена от M.D. с британско гражданство, 
относно изпадането в несъстоятелност на строителен 
предприемач в Испания, който е трябвало да построи къщата 
му 

   CM– PE 454,592
   FdR 851694

34. N°  390/2010, внесена от Giuseppe Claudio Vitale, с 
италианско гражданство, относно неговата молба за 
предотвратяване на повторното въвеждане на 
регламентирани такси за професионални услуги

   CM– PE 448.748
   FdR 829565

35. N°  482/2010, внесена от Sonia Lamberti, с италианско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на 
Директива 93/16/ЕИО по отношение на лекарите-
специализанти

   CM– PE 454.612
   FdR 851852

36. №  496/2010, внесена от J.D.L с испанско гражданство, 
относно пощенските услуги в Испания

   CM– PE 454,615
   FdR 851838

37. N°  511/2010, внесена от Caroline Lindström, с шведско 
гражданство, относно отказ за даване на политическо 
убежище на ирански кюрд

   CM– PE 454,616
   FdR 851839
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38. N°  562/2010, внесена от Agnieszka Sieczkowska, 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 454,618
   FdR 851842

o O o

39. Дата и място на следващото заседание
 15 март 2011 г., 15.00–18.30 ч.
 16 март 2011 г., 9.00–12.30 ч. 


