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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2011)198_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

вторник, 14 Юни 2011 г., 15,00 −18,30 ч.
сряда, 15 Юни 2011 г., 9,00−12,30 ч.

Брюксел

Зала ASP A3G-2

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

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 писмен отговор на Комисията 
или други получени документи

4. N° 163/2010 от P.B. с германско гражданство, относно достъп 
на трети страни до Съда на Европейските общности във 
връзка с преюдициални заключения

   DV- sir163-10
   + JURI становище

*** Време за гласуване ***

5. Годишен доклад за 2010 г. относно дейността на комисията 
по петиции (2010/2295(INI))
Докладчик: MEYER (GUE/NGL)
- разглеждане на изменения
- приемане на проектодоклада

    PR– PE 462.845v3
    FdR 866499

    AM– PE 466.956
    FdR 868586

*** Край на гласуването ***

Околна среда

6. Петиция 273/2010, внесена от Mariagrazia Canuti, с 
италианско гражданство, относно депото за отпадъци в 
Malagrotta, близо до Рим
(евентуално в присъствието на представители на местните 
органи и вносителя на петицията)

   CM– PE 452.727
   FdR 838852

7. Доклад относно прилагането на Директивата за управление 
на отпадъците въз основа на получени петиции 2011/2038  
(2011/2038(INI))
Докладчик: ITURGAIZ (РРЕ)
- размяна на мнения относно работен документ

    DT– PE 464.930
    FdR 867298

8. Петиция 1617/2009, внесена от Ivan Martin, с френско 
гражданство, от името на ADEVAC и „Stop Nuisances“, 
относно въздействието на планираното разширяване на 
кариерата за варовик „Chaumes de la Bergerie“ (La Couronne, 
Charente) върху две находища на подпочвени води
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 445.592
   FdR 822415
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Социални въпроси

9. Петиция N° 331/2010 внесена от Ignacio Ruipérez arregui, с 
испанско гражданство, относно положението на 
контрольорите на въздушния трафик в Испания
и
Петиция N° 651/2010, внесена от Juan María García Gil, с 
испанско гражданство, от името на Съюза на ръководителите 
на полети, относно положението на ръководителите на 
полети в Испания
(в присъствието на вносителите на петицията)

   CM– PE 450,810/REV
   FdR 857249

от 17,30 до 18,30 ч. (при закрити врата)

10. Заседание на координаторите

* * *

15 юни 2011 г., 9,00 – 12,30 ч.

11. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

12. Позиция на Парламента относно проектобюджета за 2012 г. 
във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели -
Омбудсман (BUD)
(2011/2020)(BUD))
(Краен срок за внасяне на изменения: 23.6.2011 г. - 18,00 ч.  
/приемане 13.7.2011 г.)
Докладчик:  KOCH-MEHRIN (ALDE)
- разглеждане на проектостановището

    PA– PE 466.960
    FdR 868617
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13. Доклад относно годишния доклад на Европейския омбудсман 
за 2010 г. 
(2011/2106)
(Краен срок за внасяне на изменения: 24.6.2011 г. - 13,00 ч.  
/приемане 13.7.2011 г.)
Докладчик: ЙОТОВА (S&D) 
- разглеждане на проектодоклада

    PR– PE 466.968
    FdR 868703

Основни права

14. Петиция N° 1109/2010 внесена от Simone Eiler, с германско 
гражданство, подкрепена от 1 подпис, относно европейската 
помощ за италианската неправителствена организация „Amici 
dei Bambini“

   CM– PE 460,735
   FdR 859694

Конкуренция

15. Петиция 580/2010, внесена от Salvador López Florencio, с 
испанско гражданство, от името на асоциацията на 
търговците на едро на риба „El Barranco“ относно монопола, 
упражняван от „Mercasevilla“, в сектора за търговия на едро с 
риба
(вероятно в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 458.697
    FdR 857257

16. Петиция N° 752/2010, внесена от г-жа М. Bateman, с 
британско гражданство, относно несправедливите и 
неправомерни условия, определени в договорите за отдаване 
под наем на баровете в Обединеното кралство
(вероятно в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 458.714
    FdR 857275

Данъчно облагане

17. Петиция N° 726/2010, внесена от John E. Doherty, с ирландско 
гражданство, от името на асоциацията на ирландските 
шофьори, относно таксата за регистрация на превозни 
средства в Ирландия (VRT)
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 462.651
    FdR 862698
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Петиция № 1211/2009, внесена от Leond Brevdo, с германско 
гражданство, относно двойно данъчно облагане между 
Германия и Франция
и

   CM– PE 441.331
   FdR 816750

Петиция 1053/2010, внесена от Antonio и Susanna Cifelli, с 
италианско гражданство, относно двойно данъчно облагане в 
Италия и Германия
(в присъствието на вносителя на петицията)
и

   CM– PE 460.731
   FdR 859689

18.

Петиция N° 1404/2010, внесена от Axel Engemann, с 
германско гражданство, относно двойно данъчно облагане 
между Франция и Германия
и
Петиция N° 1584/2010, внесена от Gerhardt Heinz, с 
германско гражданство, относно предполагаемо двойно 
облагане в Португалия и Германия

   DV– sir

   DV– sir

19. Петиция N° 652/2010, внесена от Pierre Gérard, с белгийско 
гражданство, от името на „Comité de Défense des Frontaliers 
belgo-français“, относно данъчното облагане на френските 
допълнителни пенсии в Белгия
(вероятно в присъствието на вносителя на петицията)
и
Петиция N° 6/2011, внесена от Arsène Schmitt, с френско 
гражданство, от името на „Comité Défense Travailleurs 
Frontaliers de la Moselle“, относно облагането с данъци от 
страна на Германия на пенсиите на пенсионирани 
трансгранични работници, които пребивават във Франция

   CM– PE 456.757
   FdR 853743
   +приложения

   DV– sir

20. Петиция N° 595/2010, внесена от Henryka Magdalena 
Andersen, с полско гражданство, относно датските 
разпоредби за намалени пенсии и свързаното с тях 
неспазване на принципите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на 
Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на 
заети лица и членове на техните семейства, които се движат в 
рамките на Общността
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
Петиция N°  799/2010, внесена от Britta Schulz, с датско 
гражданство, относно датските разпоредби, уреждащи 
намалените пенсии и неспазване на разпоредбите на 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на 
схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на 
техните семейства, които се движат в рамките на Общността

   CM– PE 462.649
   FdR 862696

Околна среда



PE466.986v01-00 6/13 OJ\868915BG.doc

BG

21. Петиция N° 1345/2009 внесена от Michal Racki, с полско 
гражданство, относно открит рудник за кафяви въглища в 
Долна Силезия в Полша
и
Петиция N° 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 петициите)

   CM– PE 448.664
   FdR 829307
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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. Петиция N° 826/2001, внесена от Christian Monatte, с френско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация по 
полов признак

    CM–
    PE 317.284/REV. VII
    FdR 866842

23. Петиция № 448/2003, внесена от Manuel Rodriguez Blanco, с 
испанско гражданство, подкрепена от 2000 подписа, относно 
създаването на парк за диви животни „Fuentes de Narcea y Del 
Ibias“ в областта Астурия, Испания 

   CM–
   PE 341.487 rev.II
   FdR 640087

24. Петиция 298/2005, внесена от Ole Vielemeyer, с германско 
гражданство, относно въпросите на имиграцията за 
гражданите на ЕС, които желаят да получат визи в САЩ

   CM– PE 464,841
   FdR 866740

25. Петиция N° 637/2006 Петиция 637/2006, внесена от Paul-
Hubert Mönnig, с германско гражданство, относно 
замърсяването на околната среда в Сицилия

   CM–
   PE 390.330/REV. II
   FdR 866745

26. Петиция N° 897/2007 , внесена от Janusz Wilczynski, с полско 
гражданство, относно неспазване от страна на полските 
органи на Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета за осигуряване участието на обществеността при 
изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се 
до околната среда, и Директива 85/337/ЕИО относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда във връзка с проектирана 
автомагистрала в Южна Полша

   CM–
   PE 414.101/rev.II
   FdR 853654

   + писмо ENVI : без 
   становище

27. Петиция N°  1037/2007 внесена от Jill Bell, с ирландско 
гражданство, от името на Ирландската асоциация на 
здравните магазини, относно Директива 2002/46/ЕО за 
сближаване на законодателствата на държавите-членки по 
отношение на добавките към храни,
и
Петиция N° 1184/2007 внесена от Grace Kinirons, с ирландско 
гражданство, от името на „Nutritional Therapists of Ireland“ 
относно Директива 2002/46/ЕО за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки по отношение на 
добавките към храни,
и

   CM– PE 414.110/rev
   FdR 786503

  + писмо ENVI : без 
   становище
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Петиция N° 1419/2008 внесена от Robert Verkerk, с британско 
гражданство, от името на Асоциацията за естествено здраве 
(Alliance for Natural Health), относно спешната необходимост 
от преразглеждане на опциите за оценка и контрол на риска 
във връзка с плановете да се ограничи достъпът на 
потребителите до витамини и минерали,
и
Петиция № 1849/2008, внесена от г-н Alan G. Ruth, с 
ирландско гражданство, от името на ирландския здравен 
синдикат, относно Директива 2002/46/ЕО за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки по отношение на 
добавките към храни, 
и
Петиция N° 415/2009 , внесена от P.A., с шведско 
гражданство, относно Директива 2002/46/ЕО относно 
сближаване на законодателствата на държавите-членки по 
отношение на добавките към храни

28. Петиция 1155/2007, внесена от Monika Orzechowska, с полско 
гражданство, от името на група за действие „Fosfi“, 
подкрепена от 1 подпис, относно замърсяването, 
произтичащо от дейността на предприятието „Fosfory“ в 
Гданск

   CM–
  PE 415,067/REV. III
   FdR 866753

29. Петиция 1324/2007, внесена от Ana María Calafat Busquets, с 
испанско гражданство, от името на Plataforma Salvem La Real, 
относно изграждане на болница върху застрашена от 
наводнения територия в Палма де Майорка

    CM– PE 416.443
    FdR 756237

30. 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. II
   FdR 866754

31. Петиция 893/2008, внесена от Serhiy Solomko, с украинско 
гражданство, относно неизпълнението на решение на 
испанския съд и твърдение за нарушение на шенгенските 
разпоредби от страна на френската гранична полиция

   CM– PE 428,028/REV
   FdR 866761

32. Петиция 1019/2008, внесена от Reinhold Goisser, с германско 
гражданство, относно признаването на прослуженото време 
за пенсия в Гърция

   CM– PE 441,317/REV
   FdR 866762

33. Петиция N° 1066/2008 , внесена от Dimitrios Antoniou, с 
гръцко гражданство, относно дискриминация на база 
националност във връзка със записване в „Open University“ в 
Оксфорд

   CM–
   PE 423,694/REV. III
   FdR 866763
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34. Петиция N° 202/2009 , внесена от SOP, с австрийско 
гражданство, относно неговия проблем с румънски 
пенсионен фонд

   CM– PE 431,120/REV
   FdR 866767

35. Петиция 303/2009, внесена от Bärbel и Michael Keller, с 
германско гражданство, от името на „Bürgerinitiative 
Oldisleben“, относно изграждането на свинеферма

   CM– PE 429,623/REV
   FdR 866768

36. Петиция № 588/2009, внесена от проф. Lüderitz, с германско 
гражданство, от името на BUND Sachsen Anhalt e.V., 
подкрепена от 2 подписа, относно строежа на нова 
магистрала A14, нейната икономическа жизнеспособност и 
въздействие върху околната среда,
и
Петиция N° 737/2010 , внесена от Dorothée Hübner, с 
германско гражданство, от името на Dachverband 
Bürgerinitiative Westliche Altmark, подкрепена от 3 подписа, 
относно нов проект за изграждане на път (B 190n) в техния 
район

   CM– PE 441,326/REV
   FdR 866769

37. Петиция N° 710/2009 , внесена от Michel Desrues, с френско 
гражданство, относно дискриминация срещу държавни 
служители от мъжки пол, що се отнася до вземането предвид 
на родителския отпуск за изчисляването на пенсионните 
права

   CM– PE 431,127/REV
   FdR 866840

38. Петиция 1580/2009, внесена от Chantel Marriott, с британско 
гражданство, относно освобождаването на Michael Turner и 
Jason McGoldrick, които са екстрадирани от Обединеното 
кралство в Унгария по обвинения в измама,
и
Петиция N° 1117/2010, внесена от O.F., с австрийско 
гражданство, относно предполагаемо незаконно и спорно 
използване на европейската заповед за арест

   CM–
   PE 441,122/REV. II
   FdR 866773

39. Петиция N° 1631/2009 , внесена от Anna Gallés Gabarró, с 
испанско гражданство, от името на дружеството за опазване 
на природата „Depana Liga de Defensa del Patrimoni Natural“, 
относно разрешаване на използването на пръчки, намазани с 
лепило за ловене на птици, в испанския регион Каталуня

   CM– PE 450,779/REV
   FdR 866774

40. Петиция N° 178/2010 , внесена от Oliver Hepworth, с 
британско гражданство, относно непризнаването от страна на 
Люксембург на британското гражданско партньорство

   CM– PE 464,844
   FdR 866779
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41. Петиция N° 303/2010 , внесена от Wolfgang Suchomel, с 
австрийско гражданство, относно твърдение за измама във 
връзка с безвъзмездни средства от ЕС в Словакия

   CM– PE 450,803/REV
   FdR 866780

42. Петиция N° 503/2010 , внесена от Andrejs Saiko, с латвийско 
гражданство, от името на служителите на авиокомпания 
„Inversija“, относно предполагаемо нарушаване на трудовите 
права във връзка с прекратяване на търговската дейност на 
самолета ИЛ-76 от страна на латвийската авиокомпания 
„Inversija”

   CM– PE 464,846
   FdR 866784

43. Петиция N° 723/2010 , внесена от D.F., с италианско 
гражданство, относно искането му да се разшири приложното 
поле на Директива 2002/58/ЕО (обработка на лични данни и 
защита на правото на неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните комуникации) за онлайн портали за 
игри

   CM– PE 464,847
   FdR 866786

44. Петиция N° 749/2010 , внесена от Steven Gordon, с 
австрийско гражданство, относно решение, издадено от 
германски пенсионен фонд

   CM– PE 464,848
   FdR 866787

45. Петиция N° 804/2010 , внесена от Adone Doni и Mattia 
Donadel, с италианско гражданство, от името на 
„Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio della Riviera 
Brenta e del Miranese“, относно околовръстен път около 
Местре (A4)

   CM– PE 458,719/REV
   FdR 866788

46. Петиция N° 867/2010, внесена от г-н Golamali Shojaeitarighi, с 
иранско гражданство, относно отхвърлянето на молбата му за 
политическо убежище в Кипър

   CM– PE 464,849
   FdR 866789

47. Петиция N° 920/2010, внесена от Salvador Peiró Gómez, с 
испанско гражданство, от името на „Centro Acuicultura 
Experimental“ („Експериментален център по аквакултура“), 
относно любителски риболов на змиорки във Валенсия в 
Испания

   CM– PE 464,850
   FdR 866790

48. Петиция N° 937/2010, внесена от I. M. V. D., с португалско 
гражданство, относно твърдение за проблеми с дейността на 
работещите на свободна практика в Италия

   CM– PE 464,851
   FdR 866791

49. Петиция N° 967/2010, внесена от A.S., с германско 
гражданство, относно неизплащането от страна на 
румънските пенсионни органи на неговата пенсия в Германия

   CM– PE 464,852
   FdR 866792



OJ\868915BG.doc 11/13 PE466.986v01-00

BG

50. Петиция N° 977/2010, внесена от Guy Gerome, с френско 
гражданство, относно спор с германските правни органи и 
предполагаемо нарушаване на правата му като гражданин на 
ЕС

   CM– PE 464,853
   FdR 866793

51. Петиция N° 1073/2010, внесена от Jean-Pierre Sammut, с 
малтийско гражданство, относно монопола, упражняван от 
малтийската лотария

   CM– PE 464,857
   FdR 866797

52. Петиция N° 1099/2010, внесена от T.H., с германско 
гражданство, относно оттегляне на директивата за 
свидетелствата за управление на моторни превозни средства

   CM– PE 464,859
   FdR 866799

53. Петиция N° 1217/2010, внесена от Claudio Pettenati, с 
италианско гражданство, относно китайската конкуренция и 
безработицата в Европа

   CM– PE 464,864
   FdR 866804

54. Петиция N° 1230/2010, внесена от Angelo Bonelli, с
италианско гражданство, от името на „Federazione dei Verdi“, 
подкрепена от четири подписа, относно несъответствия във 
връзка с наредба-закон 155 от 18 август 2010 г .  за 
транспониране на Директива 50/2008/EО

   CM– PE 464,866
   FdR 866807

55. Петиция N° 1261/2010, внесена от Andreas Meller, с 
германско гражданство, от името на община Ostseebad 
Prerow, относно депониране на утайки от изкопни земни маси 
в район с дива флора и фауна

   CM– PE 464,868
   FdR 866809

56. Петиция N° 1301/2010, внесена от „Colectivo de técnicos 
superiores sanitarios en la especialidad de documentacíon 
sanitaria“, орган, представляващ медицински специалисти 
архивисти, с испанско гражданство, относно наемане на 
персонал в тази категория от галисийските органи

   CM– PE 464,873
   FdR 866814

57. Петиция N° 1305/2010, внесена от Juan Eladio Palmis Sánchez, 
с испанско гражданство, относно изграждането на 
крематориум в непосредствена близост до домове, училище и 
плажове в Puerto de Mazarron, Мурсия, Испания

   CM– PE 464,874
   FdR 866815

58. Петиция N° 1325/2010, внесена от Aaro Keskitalo, с 
финландско гражданство, относно номенклатурата на храни

   CM– PE 464,876
   FdR 866817

59. Петиция N° 1338/2010, внесена от Калин Вълов, с българско 
гражданство, относно условията на живот и работа в 
България и приложимите етични стандарти

   CM– PE 464,879
   FdR 866821
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60. Петиция N° 1345/2010, внесена от Paul McColgan, с 
ирландско гражданство, от името на „Abolish VRT 
Campaign“, относно проблеми с регистриране на превозни 
средства в трансгранично положение между Обединеното 
кралство и Ирландия
и
Петиция N° 1357/2010, внесена от Ryan Stewart, с ирландско 
гражданство, от името на кампанията за премахване на 
регистрационната такса за превозни средства, относно 
проблемите, пред които са изправени ирландски студенти, 
учещи в Обединеното кралство, във връзка с 
регистрационната такса на превозни средства

   CM– PE 464,880
   FdR 866822

61. Петиция N° 1389/2010, внесена от Karin Griessmair, с 
италианско гражданство, относно хармонизирането на 
стандартите за качество и оценка на предприятията, които 
предлагат селски туризъм

   CM– PE 464,882
   FdR 866826

62. Петиция N° 1401/2010, внесена от Dietmar Kapl, с германско 
гражданство, относно съдебно решение във връзка с 
издаването на свидетелства за управление на превозни 
средства в Германия

   CM– PE 464,883
   FdR 866827

63. Петиция N° 1420/2010, внесена от M.A., с френско 
гражданство, от името на „Association de Soutien aux 
Vacataires de l'Enseignement Superieur“, относно трудовия 
статус на временно заетите служители в публичния сектор 
във френските университети

   CM– PE 464,884
   FdR 866828

64. Петиция N° 1434/2010, внесена от L. G., с испанско 
гражданство, относно признаването й като квалифициран 
преподавател в Нидерландия

   CM– PE 464,885
   FdR 866829

65. Петиция N° 1436/2010, внесена от Achille Loro, с италианско 
гражданство, относно неизплатено обезщетение поради 
закъснение и неудобства при въздушни полети на „Alitaliа“

   CM– PE 464,886
   FdR 866830

66. Петиция N° 1446/2010, внесена от Bernardo de Vires, с 
италианско гражданство, от името на „Associazione Family 
Way“, относно дискриминация на работното място и 
неспазване на разпоредбите в областта на равното третиране 
на мъжете и жените от страна на компанията „CAI-
ALITALIA“

   CM– PE 464,887
   FdR 866831

67. Петиция N° 1458/2010, внесена от Stefan Jauernich, с 
германско гражданство, относно единен регистър за 
застрахователни посредници в Европа

   CM– PE 464,888
   FdR 866832
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68. Петиция N° 1462/2010, внесена от Markus Vogt, с германско 
гражданство, от името на „Skan Auto“, относно хармонизация 
на изискванията за одобрение на употребявани автомобили в 
Съюза

   CM– PE 464,889
   FdR 866833

69. Петиция N° 1514/2010, внесена от Erich Ollnow, с германско 
гражданство, относно прекомерната продължителност на 
производството по несъстоятелност в Германия в сравнение с 
други държави-членки

   CM– PE 464,890
   FdR 866834

70. Петиция N° 1523/2010, внесена от Marian Antonie, с румънско 
гражданство, относно твърдения за двоен обмен на валута от 
банки

   CM– PE 464,892
   FdR 866836

71. Петиция N° 1563/2010, внесена от Aldo Annechini, с 
италианско гражданство, относно Директивата за пускането 
на пазара на пиротехнически изделия

   CM– PE 464,894
   FdR 866838

72. Петиция N° 1644/2010, внесена от Stanislaw Olenski, с полско 
гражданство, относно предложение за изменение на 
решението за биогоривата в пакета от мерки на Комисията в 
областта на енергетиката и климата

    DV– sir
    
     + писмо ENVI : без 
   становище

o O o

73. Дата и място на следващото заседание
 12 юли 2011 г.,  15,00 – 18,30 ч.
 13 юли 2011 г.,  9,00 – 12,30 ч.


