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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2011)199_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Вторник, 12 юли, 15.00-18.30 ч.
Сряда, 13 юли, 09.00-12.30 ч.

Брюксел

Зала PHS P5B001.  

1. Приемане на проект на дневен ред (1) PE 469.748
FdR 872414

2. Одобрение на протоколите от заседанията от:
   -   23 - 24 май 2011 г.

PV– PE 465.068
FdR 868535
+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 или други получени документи

Околна среда

5. № 387/2008, внесена от Katiuscia Verlingieri, с италианско 
гражданство, относно запазването на историческото 
наследство в италианските провинции Салерно, Авелино и 
Беневенто.
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 464.842
   FdR 866757

Европейските училища

6. № 353/2011, внесена от Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, с 
полско гражданство, подкрепена от 74 подписа, относно 
съкращаването на бюджета за Европейските училища
както и
№ 478/2011, внесена от APEEE (Association des Parents 
d'Elèves de l'Ecole Européenne), подкрепена от 1356 подписа, 
относно ефекта от съкращаването на бюджета върху 
функционирането на системата на Европейските училища
(в присъствието на Асоциацията на родителите, 
Interparents, и евентуално на училищните директори и 
управителния съвет, както и на представители на 
комисията по бюджети)

   DV– sir353-11

   DV– sir478-11

Околна среда

7. Изследване относно   „Управление на отпадъците в Европа: 
основни проблеми и най-добри практики“
- представяне на изследването от експертите

***********
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17.30-18.30 ч. (при закрити врата)

8. Заседание на координаторите

* * *

13 юли 2011 г., 09.00 - 12.30 ч.

в 9 ч.

9. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

*** Време за гласуване ***

10. Становище относно изменените от Съвета насоки за бюджета 
за 2012 г. - всички раздели - омбудсман (BUD)
(2011/2020)(BUD))
Докладчик:  KOCH-MEHRIN   (ALDE)
- разглеждане на предложения за изменения
- приемане на проектостановище

    PA– PE 466.960
    FdR 868617

    AM– PE 467.288
    FdR 871500

11. Доклад относно годишния доклад относно дейността на 
Европейския омбудсман през 2010 г.
(2011/2106 (INI))
Докладчик:  ЙОТОВА (S-D)
- разглеждане на предложения за изменения
- приемане на проектодоклад

    PR– PE 466.968
    FdR 868703

    AM– PE 467.289
    FdR 871501

*** Край на гласуването ***

12. Доклад относно проучвателното посещение в България
(29.06 - 02.07 2011 г.)
- предварителен устен доклад

Средствата на ЕС
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13. №  1026/2010, внесена от Радостин Русев, с българско 
гражданство, относно фирмата Бул Гейт ООД, относно 
злоупотребата със средства на ЕС и корупцията в България 

    CM– PE 460.729
    FdR 859679

14. № 628/2010, внесена от Ciprian Dobre, с румънско 
гражданство, относно проблеми, възникнали при усвояването 
и управлението от страна на румънското правителство на 
бюджетни кредити от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони

    CM– PE 460.708
    FdR 859626

Програмата LIFE

15. № 1330/2010, внесена от Juan Antonio Iborra Bernal, с 
испанско гражданство, относно разширяването на програмата 
LIFE, с цел включване на предотвратяването на бедствия

   CM– PE 464.877
   FdR 866818

Свобода на движение

16. №  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
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM–
    PE 448.729/REV. II
    FdR 870250

17. № 1225/2010, внесена от Dariusz Pachala, с полско 
гражданство, относно конфискацията на автомобил, 
регистриран в Полша, на датско-немската граница
както и
№ 1349/2010, внесена от Ryszard Antoni Bielawa, с полско 
гражданство, относно конфискацията от страна на датските 
органи на неговия автомобил, регистриран в Полша, и 
свързаните с това пречки пред свободното придвижване на 
работна ръка
както и
№  1444/2010 , внесена от Jacek Naguszewski, с полско 
гражданство, относно конфискацията от страна на датските 
данъчни и полицейски органи на автомобил, регистриран в 
Полша, и свързаното с това неизпълнение на задължението за 
защита на болно бебе

   CM– PE 464.865
   FdR 866806

18. № 590/2008, внесена от N.M.M. с ирландско гражданство, 
относно пренасяне на лекарства от пътници в Европа
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 420.013/REV. II
   FdR 866759
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Околна среда

19. № 1665/2009, внесена от Peter Brown, с британско 
гражданство, относно основанията за забрана на 
използването на стрихнин хидрохлорид за контрол на 
вредителите съгласно Директива 98/8/ЕО 
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 445.773/REV
   FdR 866775

Конкуренция

20. № 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 
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 452.749
    FdR 838895

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

21. № 798/2004, внесена от Nicola Leugio, с италианско 
гражданство, относно бракониерството в Малта
и 
№ 334/2005, относно Kevin Sourd, с френско гражданство, 
подкрепена от 3 подписа, относно клането на птици в Малта,
както и
№ 886/2005, внесена от Hugues FANAL, с белгийско 
гражданство, от името на Белгийското кралско дружество за 
защита на птиците (LRBPO), относно транспонирането на 
Директива 79/409/ЕИО, относно защитата на прелетните 
птици,
както и
№ 530/2006, внесена от Lutz Blume, с немско гражданство, 
относно убиването на птици в Малта,
както и
№ 1091/2007, внесена от г-н Seamus Feeney, с ирландско 
гражданство, относно лова на защитени прелетни птици в 
Малта и Кипър,
както и
№ 1374/2010, внесена от Bernhard Vetter, с немско 
гражданство, относно незаконния лов на прелетни птици в 
редица държави-членки на ЕС.

    CM–
    PE 364,842/REV. VI
    FdR 870871
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22. № 1328/2007, внесена от Zsak Ferenc Tibor, с унгарско 
гражданство, относно защитата на околната среда в Унгария

   CM–
   PE 414,053/REV. V
   FdR 870218

23. №  832/2008, внесена от Anton Huber, с немско гражданство, 
призоваваща за блокиране на финансирането на 
изследователската програма относно плаваемостта на р. 
Дунав и в частност отсечката между Щраубинг и Филсхофен

    CM–
    PE 423,667/REV. II
    FdR 870220

24. № 1688/2008, внесена от № 1688/2008, внесена от George 
Milne, с британско гражданство, от името на Националната 
асоциация на овцевъдите, подкрепена от 8 136 подписа, 
относно европейското законодателство за задължителната 
електронна идентификация на овцете, влизащо в сила от 1 
януари 2010 г.

   CM– PE 427.118
   FdR 786534

   + отговор AGRI

25. №  1211/2009, внесена от Leond Brevdo, с немско 
гражданство, относно двойното данъчно облагане между 
Германия и Франция

   CM– PE 441,331/REV
    FdR 870229

26. № 1790/2009, внесена от Antony Christev, с френско 
гражданство, подкрепена от 1 подпис, относно неизпълнение 
на съдебно решение за обезщетение за имот в София

   CM– PE 441,361/REV
    FdR 870247

27. № 163/2010, внесена от P.B. с немско гражданство, относно 
достъп на трети страни до Съда на Европейските общности 
във връзка с преюдициални заключения

  DV- sir163-10
   + JURI становище

28. № 247/2010, внесена от P.B. , с немско гражданство, относно 
достъп на трети страни до документи на Съда на 
Европейските общности

   CM– PE 448.737
   FdR 829550

29. № 502/2010, внесена от Reiner Husemans, с немско 
гражданство, относно ДДС върху търговски сделки между 
дружества

   CM– PE 452.750/REV
   FdR 870257

30. №  720/2010, внесена от Paolo Camboni, с италианско 
гражданство, относно пояснения във връзка с 
транспонирането от страна на Италия на Директива 98/5/EО 
относно улесняване на постоянното упражняване на 
адвокатската професия в държава-членка, различна от 
държавата, в която е придобита квалификацията

   CM– PE 456,765/REV
   FdR 870259

31. № 939/2010, внесена от Fernando Sferratore, с италианско 
гражданство, относно предполагаеми екологични щети, 
нанесени от изтичане на изолационно масло от подводни 
кабели, прокарани между континенталната част на Италия и 
остров Иския

   CM– PE 467,098
   FdR 870262
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32. №  948/2010, внесена от Lazzaro Lenza, с италианско 
гражданство, относно непровеждането от страна на органите 
в Салерно на обществено обсъждане, съгласно Директивата 
за оценка на въздействието върху околната среда 
85/337/EИО, преди да бъде издадено разрешение за 
монтиране на фотоелектрическо оборудване за генериране на 
електроенергия

   CM– PE 458,732/REV
   FdR 870263

33. № 1059/2010, внесена от Mahmoud Daka, с немско 
гражданство, във връзка с отказа на немските органи да бъде 
издадена виза

   CM– PE 467,100
   FdR 870265

34. № 1071/2010, внесена от María de los Milagros Hernán Álvarez, 
с испанско гражданство, от името на организацията на 
потърпевшите от действията на AFINSA Bienes Tangibles SA, 
относно административното производство срещу 
дружеството AFINSA

    CM– PE 467,101
    FdR 870266

35. № 1376/2010, внесена от J.O., с нидерландско гражданство, от 
името на LOPZ, относно грижите за краката на страдащите от 
ревматоиден артрит и диабет

   CM– PE 467,108
   FdR 870273

36. № 1414/2010, внесена от Enrique Arraiz Curbelo, с испанско 
гражданство, относно предполагаеми пропуски в Регламент 
(ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно 
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни 
решения по брачни дела и делата, свързани с родителската 
отговорност

    CM– PE 467,113
    FdR 870278

37. № 1580/2010, внесена от Graziano Benedetto, с италианско 
гражданство, от името на „Италианската асоциация на 
действащите адвокати“, относно използването на званието 
адвокат за адвокатите от ЕС в Италия

   CM– PE 467,125
   FdR 870296

38. № 1582/2010, внесена от E.P, с литовско гражданство, 
относно автентичността на различните езикови версии на 
Договора от Лисабон

   CM– PE 467,126
   FdR 870297

39. № 1631/2010, внесена от Kevin O’Malley, с британско 
гражданство, относно устройства, които отблъскват чрез звук

   CM– PE 467,131
  FdR 870302

40. № 95/2011, внесена от B. V., с нидерландско гражданство, 
относно предполагаемо възпрепятстване на свободното 
движение на стоки и услуги вследствие на рестриктивната 
политика на Apple Inc.

   CM– PE 467,133
   FdR 870304
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41. Дата и място на следващото заседание
 8 септември 2011 г., 15.00–18.30 ч.


