
OJ\874464BG.doc PE469.975v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2011)200_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

четвъртък, 8 септември 2011 г., 15.00−18.30 ч.

Зала PHS  P1A002

от 15.00 до 16.00 ч. (при закрити врата)

1. Заседание на координаторите

***********

в 16 ч.

2. Приемане на проект на дневен ред (1) PE 469.975
FdR 874464

_________________________
(1) В съответствие с решението на комисията от 30 септември 1997 г., на основание на работен документ 
PE 223.544, точките от раздел Б от проекта на дневен ред няма да бъдат разглеждани по време на 
настоящото заседание. Въпреки това всеки член може да поиска преди края на заседанието дадена точка 
от раздел Б да бъде преместена в раздел А; тя автоматично ще бъде включена в раздел А за обсъждане на 
следващото заседание.

3. Одобрение на протоколите от:
   -   14 - 15 юни  2011 г.

PV– PE 467.190
FdR 870854
+ приложения:
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   -   12 - 13 юли  2011 г. PV– PE 469.879
FdR 873943
+ приложения:

4. Съобщения на председателя

5. Разни въпроси 

В присъствието на представител на Европейската комисия

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

Околна среда

6. № 978/2008, внесена от Panagiotis Bouras, с гръцко 
гражданство от името на градския съвет на Megalopoli, 
относно неспазването от страна на гръцките органи на 
критериите и процедурите на ЕС за обезвреждане на 
отпадъците във връзка с проектираното депо в близост до 
Megalopoli в Пелопонес, Гърция

   CM– PE 421.179/REV
   FdR 851654

7. Доклад относно прилагането на Директивата относно 
управление на отпадъците, основаващ се получени петиции
(2011/2038(INI))
Докладчик:  ITURGAIZ  (EPP)
- разглеждане на проектодоклад

    PR– PE 467.312
    FdR 871564

8. № 1542/2010 внесена от François Arcangeli, с френско 
гражданство, от името на „Pays de l’Ours-Adet Maison des 
Associations“ относно опазването на кафявата мечка във 
Франция
(вероятно в присъствието на вносителя)

   CM– PE 469.912
   FdR 874139

9. N° 1532/2010 внесена от Laura Di Carlantonio, с италианско 
гражданство, относно забраната за лов на кафяви мечки в 
България

   CM– PE 467.120
   FdR 870287

10. N° 922/2010 внесена от Manuel Antonio Cao Prado, с испанско 
гражданство, от името на  Confraria de Pescadores (гилдията 
на рибарите) в Ла Коруня (Испания) и подкрепена от 
подписите на 16 сдружения, относно замърсяването в Ria del 
Burgo (провинция Ла Коруня)

   CM– PE 462.662
   FdR 862710
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11. № 1766/2009, внесена от Federico Cappello, с италианско 
гражданство, от името на Асоциация  на италианските 
служители по околната среда (Associazione Guardie 
Ambientale d'Italia) (на равнище провинция), относно 
наличието на азбест между релсите

   CM– PE 448,705
   FdR 829516

Газопровод „Севрен поток“

12. 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 952/2007)(2007/2118(INI)) (докладчик: 
LIBICKI)
(GERINGER)

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

Социални въпроси

13. № 192/2009,внесена от Michael Ashbrook, с германско 
гражданство, от името на сдружението на служителите 
„Солидарност, независимост, демокрация (SID)“, подкрепена 
от 469 подписа, относно служители по договор в институции 
на ЕС
(в присъствието на вносителя)

   CM– PE 430,503
   FdR 794562

Б. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде прекратено в светлината на 
получените писмен отговор на Комисията или на други документи
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14. № 199/2005, внесена от António Marinho Teixeira, с 
португалско гражданство, от името на „Associação dos 
Habitantes de Chamosinhos“, относно вреден за околната среда 
проект в São Pedro da Torre в Португалия

   CM–
   PE 369,996/REV. II
   FdR 874028

15. № 210/2007, внесена от Robert Pocock, с ирландско 
гражданство, от името на „Глас на ирландската загриженост 
за околната среда” относно тревогите във връзка с 
добавянето на силикофлуороводородна киселина (H2SiF6) в 
питейната вода в Ирландия
и
№ 211/2007, внесена от Walter Graham, с британско 
гражданство, от името на Съвета на Северна Ирландия 
против флуоризацията, относно тревогите във връзка с 
добавянето на силикофлуороводородна киселина (H2SiF6) в 
питейната вода в Обединеното кралство

   CM–
   PE 398,514/REV. IV
   FdR 874030

16. № 1185/2007, внесена от Ogieriakhi Ewaen Fred, с неизвестно 
гражданство, относно правото на заетост на член от 
семейството на европейски гражданин

   CM– PE 411,990/REV
   FdR 874062

17. N° 156/2008, внесена от Austin Rodriguez Marrero, с испанско 
гражданство, подкрепена от 4 подписа, относно възражение 
срещу разширяването със средства от ЕС на пристанище La 
Tiñosa в Puerto del Carmen, Лансароте

   CM–
   PE 429,588/REV. II
   FdR 

18. N° 284/2008, внесена от Jan Bubela, с германско гражданство, 
относно проектирания околовръстен път на Прага
и
№ 993/2008, внесена от Hana Francova, с чешко гражданство, 
подкрепена от три подписа, относно неспазването от страна 
на чешките органи на Решение № 1692/96/EО на Европейския 
парламент и на Съвета относно общностните насоки за 
развитието на трансевропейска транспортна мрежа

   CM– PE 423.633/REV
   FdR 810838

19. N° 1749/2008, внесена от Janice Watson, с британско 
гражданство, относно градоустройствен проект, който засяга 
неблагоприятно нейното жилище в община Dolores, 
Аликанте, Испания

   CM– PE 441,084/REV
   FdR 874098

20. N° 720/2009, внесена от Pablo Serrano, с френско 
гражданство, относно дискриминация на основание 
национална принадлежност

   CM–
   PE 441,087/REV. II
   FdR 
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21. N° 773/2009, внесена от г-н Sandro Mizzi, с малтийско 
гражданство, от името на „Сдружение за риболов с харпун”, 
относно разрешителните за риболов, съществуващи в Малта

    CM–
    PE 431,099/REV. II
    FdR 870226

22. N° 1081/2009, внесена от Joachim Schroeder, с германско 
гражданство, относно признаването на професионален опит 
от Германия в Европейската квалификационна рамка за 
обучение през целия живот (ЕКР)

   CM– PE 439,203/REV
   FdR 874104

23. № 1431/2009, внесена от Riccarda Nissen и Angelika Dahlin, с 
германско гражданство, от името на Netzwerk Rafael e.V. и на 
Terre des Femmes, относно мерки срещу осакатяването на 
женските полови органи в ЕС

   CM– PE 441,109/REV
   FdR 874105

24. N° 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. II
   FdR 870244

25. N° 1480/2009, внесена от Eva Margulius, с румънско 
гражданство, относно проблеми при прехвърлянето на 
пенсионните й права от Румъния в Унгария

    CM– PE 452.714
    FdR 838837

26. N° 1515/2009, внесена от A.C., с италианско гражданство, 
относно замърсяване, за което се предполага, че е 
канцерогенно, от намираща се наблизо нефтена рафинерия 

   CM– PE 441,345/REV
   FdR 874106

27. N° 1876/2009, внесена от Slawomir Ogorek, с полско 
гражданство, от името на областния център за медицински 
услуги и грижи „PZOZ” в Ostroda в североизточна Полша, 
подкрепена от 1 подпис, относно отхвърляне на молба за 
субсидия по регионалната оперативна програма за региона 
Warmińsko-Mazurskie за периода 2007—2013 г.

   CM– PE 448,712/REV
   FdR 874108

28. N° 258/2010, внесена от S.B., с испанско гражданство, 
относно дейностите в кариера в Erro, Навара

   CM– PE 452,726/REV
   FdR 870252

29. N° 297/2010, внесена от Krystian Kaczmarek, с полско 
гражданство, относно проект за железопътна линия в 
югозападна Полша
и
№ 1131/2010, внесена от Stanislawa Novak, с полско 
гражданство, подкрепена от два подписа, относно проект за 
железопътна линия в югозападна Полша

   CM– PE 454,593/REV
   FdR 874111
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30. N° 374/2010, внесена от Z.K., с гръцко гражданство, относно 
проблеми в европейското училище „Mamer 2” в Люксембург

   CM– PE 450,814/REV
   FdR 870254

31. N° 507/2010, внесена от D. T. , с нидерландско гражданство, 
от името на „Probaal” (Pro Barocal Algarvio), относно кариера 
в защитен природен резерват

   CM– PE 469,897
   FdR 874120

32. N° 562/2010, внесена от Agnieszka Sieczkowska, с полско 
гражданство, относно задържане от страна на датските 
органи на нейния служебен автомобил с полска регистрация 
и възникналите вследствие на това пречки за свободното 
движение на работници

   CM– PE 454,618/REV
   FdR 874122

33. N° 697/2010, внесена от E. R. R., с испанско гражданство, 
относно приемането на европейски протокол относно 
процедурите, които полицията трябва да следва при 
конфискуването на данни и компютърно оборудване

    DV– sir697-10
    + ltLIBE

34. N° 745/2010, внесена от Cristina Pimenta, с бразилско 
гражданство, от името на Работна група за интелектуалната 
собственост към бразилската мрежа за интеграция на хората 
(GTPI/REBRIP), подкрепена от 1 подпис, относно 
споразумението за свободна търговия между ЕС и Индия и 
свързаното с него ограничаване на достъпа до евтини 
лекарства за развиващите се страни 

   DV– sir745-10
   + INTA + DEVE

35. N° 1262/2010, внесена от Ben Verbon, с нидерландско 
гражданство, относно смяна на европейско свидетелство за 
управление на МПС във Франция 

   CM– PE 467,104
   FdR 870269

36. N° 1321/2010, внесена от Francisco José Rodriguez Rodriguez, с 
испанско гражданство и подкрепена от 45 подписа, относно 
семейното право в Испания

   CM– PE 467,106
   FdR 870271

37. N° 1352/2010, внесена от Markus Lyyra, с финландско 
гражданство, от името на финландската младеж в Швеция, 
относно дискриминация в Швеция спрямо гражданите на 
други държави-членки по отношение на приема в 
университетите

   CM– PE 467,107
   FdR 870272

38. N° 1478/2010, внесена от Raúl Urquiaga Cela, с испанско 
гражданство, от името на „Еколози в действие“, относно 
мерките за намаляване на бюджетните разходи в автономната 
област Мадрид

   CM– PE 467,115
   FdR 870280
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39. N° 1503/2010, внесена от Lutz Kiuntke, с германско 
гражданство, относно допълнително задължително здравно
осигуряване

   CM– PE 467,116
   FdR 870281

40. N° 1510/2010, внесена от Jezefa Bania, с полско гражданство, 
относно двойното данъчно облагане

   CM– PE 467,117
   FdR 870283

41. N° 1511/2010, внесена от P.B., с германско гражданство, 
относно отказ за лечение от страна на германски 
здравноосигурителен орган

   CM– PE 467,118
   FdR 870284

42. N° 1530/2010, внесена от Kuisma Lappalainen, с финландско 
гражданство, относно облагането с ДДС при внос на стоки от 
Съединените американски щати във Финландия

   CM– PE 467,119
   FdR 870285

43. N° 1549/2010, внесена от Stefania Ligerou, с гръцко 
гражданство, подкрепена от един подпис, относно 
разработването на нова мина за злато в Olimpiada, 
полуостров Халкидики в Северна Гърция

   CM– PE 467,121
   FdR 870288

44. N° 1555/2010, внесена от B. W., с германско гражданство, 
относно стандартизацията на паричните автомати

   CM– PE 467,122
   FdR 870289

45. N°  1596/2010, внесена от Caesar Attard, с малтийско 
гражданство, относно прилагането в Малта на Директива 
2001/42/ЕО

   CM– PE 467,128
   FdR 870299

46. N° 28/2011, внесена от S.O., с шведско гражданство, от името 
на Biodistra AB, относно предложения формат за дата при 
етикетиране на хранителни продукти

   CM– PE 469,927
   FdR 874155

47. N° 125/2011, внесена от Roland Mendle, с германско 
гражданство, относно задължително членство в 
професионално сдружение (занаятчийска камара) в Германия

   CM– PE 469,939
   FdR 874168

48. N° 189/2011, внесена от Gordana Vidojkovič, със словенско 
гражданство, относно признаването на нейната 
професионална квалификация като обща медицинска сестра

   CM– PE 469,942
   FdR 874171

49. N°  193/2011, внесена от A.D., с френско гражданство, 
относно разликите в цените на билетите на полети до и от 
Реюнион

   CM– PE 469,943
   FdR 874172

o O o
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50. Дата и място на следващото заседание
 3 октомври 2011 г., 15.00 - 18.30 ч.
 4 октомври 2011 г., 9.00 - 12.30 ч. 
 4 октомври 2011 г., 15.00 - 18.30 ч.


